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företal

Förbindelserna mellan Sverige och Ukraina går långt tillbaka i tiden, 
till vikingarnas färder på Djnepr, till Karl den XII:s arméer och slaget 
vid Poltava, till tvångsförflyttningen av Dagösvenskarna 1782 till det 
som sedan blev Gammalsvenskby i södra Ukraina, för att nämna 
några välkända historiska exempel. Vad som är mindre känt är att en 
migration mellan Ukraina och Sverige har försiggått i modern tid, 
dvs under 1900-talet.

Det är denna migrationsrörelse som fört historikern FD Tatjana Zhu
kova från Kievs universitet till Sverige. Under olika perioder 1992 
och 1993 samt från och med februari 1994 har hon varit gästforskare 
vid Centrum för invandringsforskning. Hon har följt ukrainarnas 
tillvaro i Sverige genom ett studium av efterlämnade dokument i 
form av brev, protokoll och annat skrivet material från organisatio
ner och samfund. Tatjana Zhukova har dessutom organiserat detta 
material för det svenska riksarkivets räkning.

Denna volym sammanställer olika artiklar som Tatjana Zhukova 
skrivit om den förändrade migrationssituation som uppkommit i Uk
raina till följd av det sovjetiska systemets sammanbrott 1991.1 ett par 
artiklar skildrar hon den kaotiska situation som uppstått när tvångs- 
förflyttade grupper nu söker återvända till sina gamla bosättnings
områden, hur de etniska relationerna i Ukraina har påverkats av nya 
migrationsströmmar, och hur den ukrainska staten söker hantera den 
uppkomna situationen. En av Tatjana Zhukovas teser är att den unga 
ukrainska staten har en hel del att lära av Sveriges erfarenheter som 
invandringsland. Men viktigt är också att det finns en ömsesidighet i 
detta utbyte. Sverige har också saker att lära av de ukrainska erfa
renheterna. För att dessa erfarenheter ska bättre bli kända i Sverige 
medverkar Centrum för invandringsforskning till att ge ut denna 
volym. För de åsikter som framförs i texten ansvarar författaren själv.

Stockholm den 28 augusti 1996 
Charles Westin
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förord

De artiklar om Ukraina, främst reseskildringar, som jag läst i 
svensk press ger intryck av att det är svårt för svenska läsare att 
förstå komplexiteten i de förändringar som nu äger rum  i detta 
land. När jag läser sådana artiklar känner jag en önskan att få delta 
i debatten, att försöka förtydliga, kommentera eller dementera. 
Naturligtvis är det omöjligt för en journalist, som bara vistas några 
dagar på platsen, att få en helt riktig uppfattning om Ukrainas ak
tuella problem. För detta behöver man en god kunskap om vår 
historia, vårt språk och vår kultur.

H är följer en samling artiklar, som inte bara är ett genmäle till des
sa inlägg, utan också utgör ett försök att mer detaljerat belysa vis
sa komplicerade och känsliga aspekter av livet i dagens Ukraina. 
Artiklarna är resultatet av det arbete som bedrivits tillsammans 
med mina förutvarande kollegor och av min egen verksamhet vid 
Ukrainas ekonomiministeriums institut för ekonomisk vetenskap
lig forskning och på Ministeriet för nationaliteter och migration. 
Artiklarna behandlar migrationsprocesserna och den migrations- 
politik som för närvarande utformas, samt några aspekter av lan
dets etniska förhållandena och deras historia. Underlaget för artik
larna utgörs av material som fanns till min disposition under mitt 
arbete på ovannäm nda ministerier, resultatet från opinionsunder
sökningar genomförda av olika forskningsinstitut samt statistik 
och information sammanställd av olika ministerier och organisa
tioner.

Jag gör inte anspråk på att ge en fullständig och allomfattande bild 
av migrationens alla aspekter utan försöker endast analysera vissa 
huvudproblem . Min vistelse som gästforskare vid Centrum för 
invandringsforskning (Ceifo) vid Stockholms universitet kom att 
avsevärt påverka min inställning under den period då jag arbetade 
vid de ukrainska ministerierna med projekt rörande migrationsla- 
gar. Jag vill utnyttja tillfället att till Svenska institutet, till Stiftelsen 
Wenner-Gren Center för vetenskaplig forskning och till medarbe
tarna på Centrum för invandringsforskning uttrycka min djupa 
tacksamhet för den medverkan och det finansiella stöd som möj
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liggjort publiceringen av denna samling artiklar. Min förhoppning 
är att ifrågavarande samling jämsides med min första artikel ur 
denna serie (Internationella studier, 1994, nr 2) skall föra de 
svenska läsarna närmare en större förståelse för de komplicerade 
och mångtydiga förändringarna i mitt fosterland.

Jag vill även passa på tillfället att tacka följande personer som har 
varit till stor hjälp vid tillkomsten av artikelserien: professor 
Charles Westin på Ceifo vars synpunkter varit ovärderliga; min 
vän Gösta Bergman för hans tålmodiga hjälp med översättning 
från ryska; Istvan Kozma, Ebba Hedlund och Rose-Marie Lind för 
hjälp med rättning och med datorassistans.

Tatjana Zjukova
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ukraina, ukrainarna och andra

Sedan Ukraina blev självständigt 1991 har omvärlden mestadels 
mottagit alltmer pessimistiska rapporter och prognoser därifrån. 
Ser man Ukrainas självständighet enbart som ett resultat av Sov
jetunionens upplösning, är det också naturligt att fråga sig om det 
nya alternativet visat sig bättre.

Det suveräna Ukraina har emellertid inte uppstått enbart till följd 
av det sovjetiska imperiets sönderfall. Självständigheten var också 
ett resultat av en sekelgammal strävan bland ukrainare att bevara 
sin egen etniska och kulturella identitet samt en önskan att bygga 
en oberoende nationalstat. Skall man bedöma dagens Ukraina ur 
detta de nationella ambitionernas perspektiv, blir det naturligt att 
koncentrera sig på ukrainares och andras möjligheter att utveckla 
sin kultur och särart. Det är ur en sådan synvinkel denna artikel är 
skriven.

rus, ryssland och ukraina
Ukrainarna tillhör den östslaviska folkgruppen. De har i historien 
varit kända som ruser, lillryssar och ukrainare. Den äldsta be
nämningen är ruser. Så kallade de sig själva, och därav kom nam
net på deras första stat - Rus. Detta var nam net på de skandina
viska stammar som enligt krönikorna kom till det nuvarande Uk
raina mot slutet av 700-talet och i början av 800-talet och sedan 
smälte samman med folkgrupper av slaviskt ursprung.

Benämningarna "Rus", "rusiner", och "rusinsk" bevarades under en 
lång tid i de västra delarna av Ukraina, i Galizien och i synnerhet i 
Transkarpatien. Den ukrainska minoriteten i det f d Jugoslavien 
och Polen har ofta kallat sig "rusiner" och samma sak gäller 
ukrainska invandrare i Kanada och USA.

I officiell sovjetisk historieskrivning sökte man befästa uppfatt
ningen om det kievska Rus som en "vagga för tre broderfolk", det 
ryska, det ukrainska och det vitryska. Detta är en beskrivning som
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ligger i linje med den uppfattning ryska intellektuella som Tatisjt- 
jev (1767-1845) och Karamzin (1766-1826) framförde, såväl i Ryss
land som utomlands. En sådan beskrivning tål dock knappast en 
närm are historisk granskning. Den grundar sig på att fursten av 
Kiev och fursten i Moskva båda härstammade från Rurik (något 
som även gällde tsaren i Petersburg) och på vissa gemensamma 
drag mellan det kievska Rus och furstendömena i norr, huvud
sakligen inom det kulturella och andliga området. Denna gemen
skap återfanns främst mellan de härskande skikten och hade sin 
huvudsakliga grund i dynastiska band och i kyrkans gemensam
ma överhuvud, metropoliten i Kiev.

I och med tatarernas invasion 1237-1240 skildes dock det kievska 
furstendömet helt från områdena i norr. Men om man anser att 
historien inte skapas av furstar utan av folket, blir bilden en an
nan. Av språkliga tecken att döma skedde de östslaviska stam
marnas uppdelning redan under 600- och 700-talen e. Kr. Arkeo
logiska uppgifter tyder på att en särskild rysk folkgrupp uppstod 
vid nedre Volga och vid Okas bäcken och att detta skedde som en 
följd av en blandning av olika slaviska och finska stammar.

Att här i detalj gå igenom historia och historieskrivning skulle föra 
för långt. Låt mig nöja mig med att konstatera att först under Peter 
den stores tid, då landet redan blivit ett imperium, började vad 
som tidigare varit furstendömet Moskva kallas för Ryssland, på 
ryska Rossija. Rus och Rossija är två skilda benämningar som till
hör två skilda stater och två skilda folk. De hör till olika historiska 
perioder och folken har bebott olika territorier. Som jag vill se det, 
är det Ukraina snarare än Ryssland som skall betraktas som arvta
gare till Rus.

ukraina, lillryssland och storryssland
Benämningen "Ukraina" dyker upp för första gången i en kiev- 
krönika från 1187. Den hade då enbart en geografisk innebörd och 
gav nam n åt områdena "vid gränsen" (kraj=gräns). Med detta me
nade man till en början bältet längs gränsen till stäppen där po- 
lovtserna bodde. Senare betecknade termen gränsområdet mot 
Polen. I officiella dokument började denna benämning användas 
fr o m 1500-talet. Det var endast tack vare den nationella renässan
sen på 1800-talet som benämningen "Ukraina" fick stor spridning. 
Den betecknade det dåtida Ukrainas hela territorium.
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Termen "Lillryssland" härrör från grekiska lärde och från metro- 
politen i Konstantinopel. Detta var under 1300-talet deras benäm
ning på det gamla Rus i söder, med centrum i Kiev. Storryssland 
var deras nam n på furstendömet Moskva i norr. Denna benäm
ning användes i dokument av fursten i Moskva och hänförde sig 
då till den del av Ukraina som var i politisk union med Moskva. 
Den del av Ukraina som låg vid västra stranden av Dnjepr kalla
des från och med 1832 för det sydvästra området.

Under många århundraden var det Ukrainas öde att bli delat av 
andra stater. Perioderna av självständighet, oberoende eller auto
nomi var korta. Den ukrainska sovjetrepubliken var formellt sett 
självständig, på samma sätt som de övriga sovjetrepublikerna. I 
realiteten blev landet föremål för en omfattande russifiering, efter
som skapandet av ett "sovjetiskt folk - en ny historisk gemenskap 
av människor" - ägde rum  på grundval av det ryska språket och av 
rysk kultur. Efter flera århundraden av polonisering och russifie
ring står nu den oberoende staten inför uppgiften att väcka den 
nationella kulturen till nytt liv, att vidareutveckla den och att på 
nytt väcka ukrainarnas intresse för sitt eget språk och sin egen kul
tur.

den etniska mångfaldens historia
Samma sak gäller representanterna för de 130 nationella minorite
ter som bor på Ukrainas territorium. Ingen annan europeisk stat 
har ett så stort antal och så mångtaliga folkgrupper på sitt territo
rium. Tabell 1 nedan redovisar endast en del av dem.

Tabell 1: Olika nationaliteter i Ukraina.

Nationalitet Antal % av 
befolkningen

Ukrainare 37 419 053 72,7
Ryssar 11 355 582 22,1
Judar 486 326 0,9
Vitryssar 440 045 0,9
Moldavier 324 525 0,6
Bulgarer 233 800 0,5
Polacker 219.179 0,4
Rumäner 134.825 0,3

(Källa: Folkräkningen 1989)
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Ryssarna är den talrikaste minoriteten. Redan på 1500-talet börja
de livegna bönder fly undan livegenskapen i Ryssland och bosätta 
sig i Ukraina. De flesta ryssar bor i Kharkov (ukrainska Kharkiv) 
och området däromkring, dit deras förfäder kom i början av 1600- 
talet. Donbass är att annat område med stor andel rysk befolkning. 
Dessa ryssar kom hit under industrialiseringen. Bara under åren 
1890-1930 flyttade två miljoner ryssar till Ukraina, främst till in
dustricentra och större städer som Kiev, Kharkiv, Odessa, Nikola- 
jev, Cherson, Taganrog. På 1930-talet, under Stalins regim, förflyt
tades en miljon ryssar hit. Under samma tid dog tre miljoner 
(enligt vissa uppgifter så många som sju miljoner) ukrainare i den 
hungersnöd som förorsakades av jordbrukets kollektivisering. 
Härtill kan läggas att ett par miljoner ukrainare flyttade till andra 
delar av Sovjetunionen, huvudsakligen till dess asiatiska områden. 
En del av dem flyttade frivilligt, medan andra förflyttades med 
tvång. Till följd av russifieringspolitiken under den sovjetregimen 
används nu ryska språket i kretsar långt utanför den ryska minori
teten.

Judarna kom till Ukraina under 1500-talet. De kom från Polen till 
Galizien och mot slutet av 1700-talet flyttade de vidare genom Ga- 
lizien till Transkarpatien och Bukovina. Eftersom de i tsartidens 
Ryssland inte fick bosätta sig bortanför Dnjepr, utgjorde de en 
mycket liten del av befolkningen på östra stranden. Liksom rys
sarna bor judarna främst i städer i Ukrainas västra del. Många ju
dar dödades under den tyska ockupationen. Den judiska befolk
ningen har under de senaste 25-30 åren minskat avsevärt - enligt 
uppgifter från folkräkningarna har deras antal minskat från 
775.000 år 1970 till 486.000 år 1989 - till följd av emigration till Is
rael och USA. I dag kan den judiska minoriteten uppskattas till ca 
en kvarts miljon individer. De vitryska och moldaviska minorite
terna bor huvudsakligen i områden som gränsar till Vitryssland 
och Moldavien. De har kommit till Ukraina som följd av mer na
turliga folkförflyttningar.

brokig folkblandning
Polackerna har under en rad århundraden bosatt sig på vad som 
nu är ukrainskt territorium, men som tidigare var polskt, huvud
sakligen i Galizien och Podolien. Efter första världskriget slog sig 
polska kolonisatörer ned i ett bälte mellan Sjan och Zbrutj. En stor
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del av dem återvände till Polen efter andra världskriget. Ukrainas 
polacker är till största delen assimilerade med ukrainarna.

H uvuddelen av de tyska invandrarna kom till Ukraina under 
1700-talet. De kom på inbjudan av de ryska eller österrikiska 
myndigheterna, och tanken var att de skulle kunna tjäna som fö
redöme i spannmålsproduktionen. De bodde främst i Volynjen, i 
stäppom rådena, på Krim och i synnerhet i Odessa-området. Under 
andra världskriget fick de flesta återvända till Tyskland såsom 
"Volksdeutsche".

Mot slutet av 1700-talet kom immigranter från Balkanhalvön, ser
ber, bulgarer, greker och även rumäner. De bosatte sig i stäppbäl
tet. I Transkarpatien finns tjecker, slovaker och ungrare - område
na lydde tidigare under Österrike-Ungern. Tatarerna bosatte sig 
på Krim vid m itten av 1400-talet, då det fanns ett särskilt 
Krimkhanat. 1944 blev de deporterade därifrån, eftersom de an
sågs ha samarbetat med tyskarna, men de senaste åren har om
kring 250.000 krimtatarer återvänt till Krim. Enligt vissa beräk
ningar finns det ytterligare 200.000 som är beredda att flytta dit.

En summering av förhållandena i Ukraina ser ut så här: i de cent
rala och västra delarna av Ukraina är den ukrainska dominansen 
kompakt. Ju längre mot landets gränser man går, desto brokigare 
blir folkblandningen. Ukrainarna bor i högre grad än de nationella 
minoriteterna på landsbygden. År 1989 var 60 procent av ukrai
narna bosatta i städer, medan siffran för ryssar var 88 procent, ju
dar 99 procent och polacker 67 procent.

folken i det fria  ukraina
Mot denna oroliga, för att inte säga stormiga bakgrund är det inte 
förvånande att etniska frågor har ägnats stor uppmärksam het i det 
oberoende Ukraina. En rad lagar och förordningar har antagits för 
att garantera den nya statens medborgare deras nationella rättig
heter. Samma villkor skall gälla alla. Alla medborgare och alla 
folkslag i landet skall ha samma politiska, sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter. Den ukrainska medborgarskapslagen ger 
alla f d sovjetmedborgare, som var bosatta i Ukraina när lagen 
trädde i kraft, rätt att anta ukrainskt medborgarskap.
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En rad lagar har också stiftats i syfte att rätta till de orättvisor som 
härrör från den sovjetiska tiden. 1991 antogs en lag om rehabilite
ring av offer för repression och av människor som deporterats. Det 
pågår ett program  för återflyttning av tyskar till deras hem områ
den i Ukraina, varifrån de deporterades under andra världskriget. 
Enligt vissa beräkningar kan det röra sig om närmare 200.000 
människor. Men framstegen går långsamt. Som bekant ignorera
des i Sovjetunionen de nationella minoriteternas rättigheter, däri
bland också rätten att få utbildning på sitt eget språk. För närva
rande är det bara den ryskspråkiga befolkningens behov av u t
bildning på det egna språket som tillgodoses. Enligt statistiken får 
i det oberoende Ukraina 50 procent av eleverna sin utbildning på 
ryska, m edan siffran för ukrainska elever är 49,3 procent.

Situationen i städerna när det gäller undervisning på det egna 
språket är ännu sämre: 66 procent av de ryska och 33 procent av 
de ukrainska eleverna får undervisning på sitt modersmål. I en 
rad städer i södra Ukraina och Donbass saknas ukrainska skolor 
helt. Trots den formella jämlikheten mellan Ukrainas invånare på 
det kulturella området, är de nationella minoriteterna (med un
dantag för den ryska), dvs 5,2 procent av befolkningen, i praktiken 
berövade möjligheten att utveckla sitt språk. Detsamma gäller 
t o m  ukrainare i Donbass, södra Ukraina och på Krim.

Den politik som länge fördes - språken skulle berövas sin roll för 
nationell identitet - har helt uppenbart inte givit väntat resultat. 88 
procent av Ukrainas befolkning betraktar sin nationalitets språk 
som sitt modersmål. För exempelvis ryssarna är siffran 98,4 pro
cent, för ungrarna är den 95,6 procent, för moldavierna 78 procent, 
för krimtatarerna 92,6 procent och för bulgarerna 69,5 procent.

Men det finns också andra nationella minoriteter, där andelen som 
betraktar sin nationalitets språk som sitt modersmål är ganska li
ten. Bland polackerna är det bara 12,5 procent som betraktar pols
ka som sitt modersmål (som nämnts är de flesta assimilerade med 
ukrainarna). Av judarna är det bara 7,1 procent som behärskar sitt 
modersmål, bland grekerna 18,5 procent, bland tyskarna 23 pro
cent och bland vitryssarna 36 procent. Om vi sedan ser till hur 
många som behärskar sin nationalitets språk utan att betrakta det 
som sitt modersmål är siffran för judarna blott 2,8 procent, men 
för vitryssarna är den 13 procent. Det innebär att ungefär hälften 
av denna minoritet inte förlorat sitt eget språk.



de gam la kulturernas återuppvaknande
I rättvisans nam n måste sägas att den ukrainska staten, trots den 
svåra ekonomiska situationen, gjort betydande insatser för de na
tionella minoriteternas kultur. Ett program som sträcker sig fram 
till år 2000 har antagits och en fond för kulturell utveckling har 
skapats. Den 1 april 1993 fanns 3.300 ryska skolor, 110 rumänska, 
59 ungerska, 4 judiska, 4 polska och mer än 1.000 skolor med 
blandade nationaliteter. Mer än 200 kulturella organisationer har 
bildats, t ex 34 judiska, 22 tyska, 20 polska och 17 ryska. Det öpp
nas museer och nationella teatrar och det arrangeras nationella 
högtider. I några fall har man försökt restaurera kyrkor, och i Kiev 
har det öppnats ett judiskt universitet. Finansieringen förblir dock 
ett problem, de statliga medlen räcker inte till, utan mycket av 
verksamheten sker på frivillig grund eller med hjälp från utlandet.

Bland ukrainarna kan man se samma utveckling. I Kiev, på vars 
gator ryska hörts oftare än ukrainska, anmäldes 1992 30.000 förs- 
taklasselever av sina föräldrar till ukrainskspråkiga skolor. Bristen 
på läroböcker försvårar dock denna process.

Situationen inom den högre utbildningen var till nyligen den
samma som i skolorna, dvs den karaktäriserades av ryskans do
minans. Ukrainska ersätter nu långsamt ryska som undervisnings- 
språk vid högskolorna. Många läroböcker har hitintills bara fun
nits på ryska och det tar tid att översätta dem till ukrainska. I en 
rad fall måste också en ukrainsk terminologi skapas inom enskilda 
vetenskapliga områden.

Dessa problem blir naturligtvis än mer markanta bland de natio
nella minoriteterna. När förverkligandet av de nationella minorite
ternas rättigheter förhalas, växer farhågorna för en påtvingad 
ukrainisering. Detta har redan givit en mängd negativa effekter, 
speciellt i områden med stor rysk befolkning. Ett fall för sig är 
Krim som dock inte kommer att behandlas här.

rysk t  -  ukrainskt, ryssland - ukraina
Det är av flera skäl svårt att redogöra för relationerna mellan 
ukrainare och ryssar. Det rör sig om mycket närbesläktade kultu
rer. Det rör sig också om så många människor - den ryska minori
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teten i Ukraina består av fler människor än hela Sveriges befolk
ning. Ytterligare en svårighet är att det ryska språket under loppet 
av många år var ett instrum ent för den härskande kommunistiska 
ideologin, ett språk som påtvingades invånarna med hjälp av ra
dio, tidningar och andra massmedier. Det ryska språket var å ena 
sidan Tolstojs, Tjechovs och andra stora författares språk, men å 
andra sidan ett instrum ent för ideologisk påverkan. Ryskan blev 
ett "första klassens" språk, det språk som i första hand talades av 
befolkningen i städerna på den västra sidan av Dnjepr och de in
dustrialiserade områdena i Donbass, men också av befolkningen i 
söder och på Krim. Ukrainskan hade förpassats till ett andra rang
ens språk, som talades på landsbygden. Skolor med ukrainska 
som undervisningsspråk blev im populära och åtnjöt föga prestige. 
Det finns ytterligare ett skäl till att temat ryskt-ukrainskt är så 
känsligt: förhållandet mellan ryssar och ukrainare politiseras i 
samband med att relationerna mellan Ukraina och Ryssland 
skärps.

Höga tjänstemän i Ryssland har vid flera tillfällen uttryckt sin be
redvillighet att försvara den ryskspråkiga befolkningens intressen. 
Ryssarna kände sig emellertid, enligt en opinionsundersökning 
som gjordes 1991, minst åsidosatta i Ukraina. Bland ryssarna upp
gav 27 procent att det fanns reella orsaker till etniska konflikter. 
Bland ukrainarna var motsvarande siffra 39 procent, bland judar
na, polackerna och bulgarerna nära 50 procent. Det är betecknan
de att 75 procent (bland ryssar och ukrainare mer än 80 procent) 
av de tillfrågade angav de ökande ekonomiska problemen som or
sak till de skärpta etniska relationerna.

En opinionsundersökning i maj 1993 visade att det, trots det för
sämrade ekonomiska läget, rådde en påfallande optimism inför de 
etniska relationernas utveckling. Endast 11 procent av ryssarna i 
Ukraina ansåg att det fanns en risk att etniska konflikter skulle 
kunna bryta ut. 26 procent av ryssarna ansåg Ukrainas minoritets- 
politik bättre än Rysslands, 16 procent ansåg den sämre.

ukrainarna i diasporan
Utanför Ukraina finns omkring 12 miljoner ukrainare, och av des
sa bor omkring 7 miljoner i länder som bildats till följd av Sovjet
unionens sammanbrott (den östliga diasporan) och omkring 5
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miljoner i Syd- och Nordamerika, Europa och Australien (den 
västliga diasporan). De flesta finns i Ryssland, omkring 5 miljoner, 
varav ca 60 procent bor i Rysslands europeiska del, i områden som 
från etnisk synpunkt är ukrainska men som 1917-1926 kom att in
gå i RSFSR (Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken). I en 
opinionsmätning som genomfördes 1992 i Ryssland (70 procent av 
de knappt 1600 respondenterna bodde i den europeiska delen) an
såg 60 procent sig som medvetna ukrainare, trots den mångåriga 
russifieringen. 70 procent saknade möjlighet att läsa ukrainsk 
press, 22 procent läste sådan och 7 procent hade möjlighet att höra 
ukrainsk radio. Stalinregimens förtryck av alla ukrainska kultur
yttringar var inte begränsat till Ukraina och Ryssland, utan över 
hela Sovjetunionen stängdes ett stort antal ukrainska skolor.

En analog situation vad gäller möjligheten till utbildning på det 
egna språket uppstod för ukrainarna i Vitryssland och Moldavien. 
I Vitryssland angav 200.000 i sina pass ukrainare som nationalitet. 
I Moldavien är de 630.000 ukrainarna assimilerade i mycket högre 
grad, och större delen av dem har blivit s k "ryskspråkig befolk
ning" eller talar ett språk som är en blandning av ukrainska, ryska 
och moldaviska. Större delen av dem bor på östra sidan av 
Dnjestr, d it de flyttade efter andra världskriget.

Något bättre, om än långt ifrån tillfredsställande, är situationen i 
Polen, där det bor ca 300.000 ukrainare. Här undervisas i ukrain
ska i fyra skolor på nybörjarstadiet, tre på mellanstadiet och i 70 
söndagsskolor. Mer än hälften av ukrainarna i Polen skulle vilja 
återvända till sina gamla områden, varifrån de förflyttades år 1947.

När Ukraina blev självständigt, inspirerades ukrainarna i den öst
liga diasporan till att skapa organisationer och att bedriva verk
samhet av det slag som redan förekom i väst. I Chisinau (f d Kisj- 
injov) i Moldova bildades Sällskapet för ukrainsk kultur, i Vitryss
land Sällskapet Vitrysslands Ukrainare samt i Fjärran östern Vatra 
och Gromada. De sistnämnda är de mest aktiva och verkar för att 
det skall öppnas ukrainska skolor och för att ukrainare skall få 
särskild representation i politiska församlingar. De försvarar också 
den ukrainska befolkningens intressen i olika lokala maktorgan.

Bäst tycks de ukrainska kulturella intressena tillgodoses i väst, i 
Kanada och USA. H är kan ukrainska barn i de flesta fall få studera 
sitt eget språk på mellanstadiet eller i söndagsskolor Det finns
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ukrainska vetenskapliga centra i Alberta och vid Harvard. Ukrai- 
narna har i dessa länder en rad olika organisationer samt egna 
tidningar och tidskrifter. Detta förklaras inte enbart av att ukrai- 
narna här är många och att de i hög utsträckning tillhör den väl- 
bildade medelklassen utan också av myndigheternas toleranta po
litik. I Europa har det Fria Ukrainska Universitet i Miinchen gjort 
"ukrainakunskapen" betydande tjänster. Samma sak gäller Veten
skapliga Sällskapet uppkallat efter den ukrainske poeten Sjevtjenko.

ukraina och dess fo lk
Det är uppenbart att Ukrainas politiska stabilitet endast kan ga
ranteras av att de nationella minoriteternas rättigheter konsekvent 
realiseras på livets alla områden. Det speciella med Ukraina är att 
inte enbart de nationella minoriteterna behöver statens beskydd 
utan även ukrainarna själva. På dem - majoriteten - faller också 
ansvaret för landets demokratiska utveckling, för bevarandet och 
utvecklingen av alla landets nationella minoriteters särart. Den 
politik som förs vittnar om en ökad medvetenhet om denna upp
gift. Ytterligare ett tecken på detta är att man för två år sedan bil
dade ett särskilt ministerium med ansvar för landets etniska poli
tik och för migrationsfrågor.

Vad gäller den ryskspråkiga minoriteten kommer otvivelaktigt 
förhållandet till denna att påverkas av Ukrainas relationer till 
Ryssland, men också av den ekonomiska och politiska utveckling
en i de båda länderna. I språkligt hänseende kommer Ukraina att i 
många år framåt förbli tvåspråkigt. Det kommer att krävas lång
siktigt, målmedvetet arbete för att återbörda de russifierade ukrai
narna till ukrainsk kultur och att väcka deras intresse för det egna 
språket, de nationella traditionerna och att göra upp m ed den 
ringaktning de har för ukrainska språket och ukrainska kulturen. 
Arbetet har emellertid påbörjats.
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arvet från stalintiäen

Det suveräna Ukrainas öde beror idag på dess förmåga att över
vinna kriser - både på det politiska och det ekonomiska området. 
Att bevara den inre stabiliteten i samhället, den nationella enighe
ten och den interetniska freden under en övergångsperiod, som 
visat sig bli långvarigare än det tidigare antagits, är ett oeftergiv
ligt villkor för att de pågående förändringarna ska leda till fram
gång. Det är också en av huvuduppgifterna för den ukrainska stat 
som nu formas. Ukraina står inför uppgiften att skapa en demo
kratisk rättsstat, där människors rättigheter, såväl individuellt som 
kollektivt, skall erkännas och respekteras, oavsett nationalitet. 
Landet strävar efter att övervinna det tunga arvet från det förflut
na när det gäller ett så känsligt område som de interetniska rela
tionerna.

Den rättsliga grunden för detta arbete utgörs av "Deklarationen 
om rättigheter för nationaliteterna i Ukraina" (november 1991) och 
"Lagen om de nationella minoriteterna i Ukraina" (juni 1992), men 
även andra bestämmelser, som skyddar de ukrainska medborgar
nas rättigheter, oberoende av deras etniska tillhörighet. Exempel 
på sådana bestämmelser är "Om språk", "Om medborgarskap", 
"Om föreningsrätt i Ukraina" och "Grundvalarna för kulturlag
stiftning i Ukraina". Med dessa lagar garanterar staten respekten 
för de nationella minoriteternas rätt till autonomi, frihet att tala 
sitt modersmål, att bedriva utbildning i egen regi, att bevara kul
turella och religiösa institutioner, att skapa och hålla kontakt med 
landsm än såväl inom Ukraina, som i deras hemländer. Staten har 
åtagit sig att skydda de nationella minoriteternas etniska, kulturel
la, religiösa och språkliga egenart samt att bistå deras utveckling. 
Staten uppträder också som garant för att förebygga diskrimine
ring av medborgare p g a  etniskt ursprung och har infört hårda 
sanktioner mot personer som tar del i fientliga handlingar riktade 
mot etniska minoriteter. Staten motverkar bestämt alla avsiktliga 
försök att ändra den etniska struktur som råder i minoriteternas 
hembygder.
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Inrättandet av M inisteriet för nationaliteter och migration (m n m ) (nu 
ger man detta ministerium ett nytt nam n - M inisteriet för nationali
teter, migration och religion) våren 1993, som tillkom för att säkra de 
etnopolitiska principerna, är en bekräftelse av det faktum att Uk
rainas ledare förstår vikten av att bibehålla den interetniska fre
den. Ukraina har hittills lyckats att undvika en utveckling av våld
samma etnoregionala konflikter som i Kharabakch eller f d  Jugo
slavien. Ett av skälen till detta är den historiska erfarenhet av 
fredlig samexistens mellan de 130 nationaliteter som lever inom 
Ukrainas gränser, som har format ukrainsk mentalitet med dess 
säregna tolerans för andra nationaliteter. Ett annat skäl är traditio
ner av ukrainskt statsväsende. H är kan nämnas Ukrainska Folkre
publikens Universella Deklaration om lika rättigheter för alla na
tionaliteter i Ukraina. Ytterligare ett viktigt skäl till att etnoregio
nala konflikter kunnat undvikas är dagens politik. Trots den djupa 
ekonomiska krisen har Ukraina lyckats stå fast vid de ovannäm n
da rättigheterna för nationella minoriteter.

den sovje tiska  nationalitetspolitiken
Att övervinna det tunga arvet från ett stalinistiskt förflutet inom 
ett så känsligt område som etniska relationer, fordrar en grundlig 
omvärdering av det förgångna och en förståelse av de interetniska 
relationerna under det totalitära systemets tid i Ukraina. Syftet 
med denna artikel är att redovisa några sidor av den nationalitets- 
politik som fördes under den sovjetiska regimen. Artikeln syftar 
också till att belysa vilka konsekvenser Stalins repressalier fick för 
de etniska minoriteterna. Studien baseras på analys av arkivdo
kument, bland annat dokument från den Politiska Byrån 
(Politbyrån), den Organisatoriska Byrån (Orgbyrå), Sekretariatet för 
Centralkommittén vid Kommunistiska partiet bolsjeviki i Ukraina (c k  
KP(b)u), Folkkommissariatet för inrikes ärenden (n k v d ), Åklagarmyn
digheten vid Ukrainska Sovjetiska Socialistiska Republiken (ukrSSR) och 
andra källor. Mycket av detta material har tidigare inte publice
rats.

Nationalitetspolitiken sysselsatte ständigt sovjetmakten. H u
vudinriktningen för den statliga politiken har redovisats officiellt i 
den resolution som antogs vid den XII:e kongressen som hölls av 
Rysslands Kommunistiska Parti bolsjeviki (RKP(b)) år 1923. Resolutio
nen förutsatte utbildning av nationella kadrar, utformning av ett
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system för nationell-territoriell uppdelning, skapande av utbild
ningsinstitutioner, organisering av en publiceringsverksamhet på 
minoritetsspråken m m. Nationalitetspolitiken beskrevs av parti- 
och statsledaren som det mest framgångsrika sättet att engagera 
människor i det socialistiska samhällsbygget, och i den meningen 
förvärvade denna politik en ideologisk karaktär. Men samtidigt 
gjordes mycket för att skydda kulturella, språkliga och andra in
tressen hos de nationella minoriteterna bosatta i Ukraina. Vi bör 
näm na att de nationella minoriteterna på den här tiden utgjorde 20 
procent av republikens befolkningen. Enligt folkräkningen 1926 
hade Ukraina 29 miljoner invånare som fördelade sig enligt följande:

Tabell 2: Invånarantal i Ukraina 1926

Nationalitet Antal invånare
Ukrainare 23 200 000
Ryssar 700 000
Moldaver 258 000
Greker 105 000
Bulgarer 92 000
Vitryssar 76 000
Tjecker 16 000

Källa: Folkräkningen 1926

Också andra nationaliteter fanns representerade. Av Sovjetunion
ens minoriteter bodde 95 procent av bulgarerna, 82 procent av 
moldaverna, 75 procent av tjeckerna, 52 procent av judarna, 48 
procent av polackerna, 40 procent av tyskarna, och 25 procent av 
grekerna inom Ukrainas gränser.

sovjetm aktens centralstyrning
Jämsides med att nationella minoriteter garanterades rättigheter 
började Ukrainas statsledning från år 1923 bedriva en ukraini- 
seringspolitik. Denna politik förutsatte bildandet av ett ukrainskt 
sovjetiskt statsväsende, utbildning av ukrainska kadrar, införande 
av det ukrainska språket i olika sfärer av samhällspolitiskt och
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kulturellt liv, skapande av nya utbildnings- och vetenskapliga in
stitutioner, organisering av publiceringsverksamhet på det ukrain
ska språket osv.

För att genomföra dessa åtgärder inom den nationella politiken 
skapades ett system av speciella statliga och sovjetiska institutio
ner. Till en början handhades frågor rörande nationella minoriteter 
uteslutande av Folkkommissariatet för inrikes ärenden (n k v d ). Inom 
dess struktur skapades Avdelningen för de nationella minoriteterna i 
maj 1921. I förordningen sades att avdelningens kompe
tensom råde inkluderade "tryggandet av fredligt byggande och 
broderligt samarbete mellan alla nationaliteter bosatta inom 
UkrSSR (Ukrainska Sovjetiska Socialistiska Republiken - författa
ren), bred medverkan till den materiella utvecklingen av de natio
nella minoriteterna beträffande deras särdrag i vardagsliv, kultur, 
ekonomisk utveckling, samt kontroll av att Sovjetmaktens natio
nella politik åtföljs" \  Vid Avdelningen för de nationella minoriteterna 
inom NKVD har judiska, polska och tyska underavdelningar ska
pats. För några oblast har judiska, tyska, tatariska, lettiska, estnis
ka och andra sektioner skapats inom dessa underavdelningar.

I april 1924 överfördes vissa funktioner inom verksamheten för de 
nationella minoriteterna till Centralkommissionen för de nationella 
minoriteternas ärenden (CKNM) vid den Ukrainska Exekutiva Central
kommittén (VUCIK). I Moldavien skapades ett jämförbart organ - By
rån för de nationella minoriteternas ärenden vid den Moldaviska Auto
noma Socialistiska Sovjetiska Republikens Exekutiva Centralkommitté. 
Jämsides med CKNM vid VUCIK verkade i de verkställande oblast-, 
krets-, områdes- och stadskommittéerna i råden (sovjeterna) 
kommissioner eller byråer för de nationella minoriteternas ären
den. Kommissionerna, som koordinerade de administrativa, eko
nomiska, kulturella, utbildnings- och medicinska organens verk
samheter, samt socialvårdens organ, strävade efter att dessa insti
tutioner skulle respektera de nationella minoriteternas särdrag i 
samband med traditionella former av ekonomisk verksamhet, 
ekonomisk och kulturell utvecklingsnivå och vardagligt liv.

Inom Folkkommissariatet för utbildning skapades år 1921 Rådet för de 
nationella minoriteterna för att förverkliga det kulturella utbild
ningsarbetet för de nationella minoriteterna. Andra speciella sov-

* Administrativt område
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jetiska och statliga organ och institutioner fanns till skydd för de 
nationella minoriteternas specifika intressen - Statens förlag för na
tionella minoriteter och Allukrainska Kommissionen vid v u c i k  för jord
delning bland arbetande judar.

nätverk av skolor
En ny impuls till nationellt kulturbygge gavs vid den här tiden 
genom lagstiftningen, i synnerhet genom resolutionen från VUCIK 
och Folkkommissariernas Råd (SNK) "Om åtgärder gällande garanti 
av språklig jämlikhet och stöd till utvecklingen av det ukrainska 
språket" från den 1 augusti 1923. Vid sidan av ukrainiseringen 
deklarerades också de nationella minoriteternas rättigheter i den
na resolution. Det underströks bland annat att i områden där na
tionella minoriteter dominerade gällde "att myndigheter använder 
majoritetens språk men att det samtidigt ges garantier för andra 
nationaliteter bosatta i detta område"2. Tack vare en målinriktad 
politik formades ett nätverk av folkskolor och yrkesskolor med de 
nationella minoriteternas språk som undervisningsspråk. Läsåret 
1929/30 fungerade 1539 ryska, 786 judiska, 628 tyska, 381 polska, 
121 moldaviska, 8 tatariska, 2 assyriska, 73 bulgariska och 10 ar- 
meniska skolor i Ukraina.

Högre utbildning gavs år 1931 vid 24 industriella tekniska skolor 
(20 judiska, 2 polska, 2 tyska), vid 27 jordbruksskolor (3 ryska, 5 
judiska, 6 tyska, 4 polska, 4 bulgariska, 1 grekisk, 1 grekisk-tatarisk 
samt 3 "blandade", som utnyttjade olika nationella minoriteters 
språk som undervisningsspråk) och vid 9 pedagogiska skolor (3 
judiska, 2 ryska, 1 polsk, 1 tatarisk, 1 tysk, 1 grekisk med tatarisk 
avdelning). Utöver dessa kan vi nämna Odessas tyskspråkiga pe
dagogiska institut, Preslavs bulgariska jordbruksskola, Prisjibsks 
tyska veterinär- och fältskärsskola, Landaus jordbruksskola, den 
Tyska avdelningen vid Kirovsks mekaniska jordbruksskola, Mo- 
lotjansk tyska fältskär-obstetrikskola, Hortitsas tyska pedagogiska 
skola, Mariupols pedagogiska skola med en grekisk-hellensk och 
en grekisk-tatarisk avdelning, den Bulgariska avdelningen vid 
Odessas ukrainska pedagogisk skola, den Tjeckiska avdelningen 
vid Kievs pedagogisk skola, den Polska avdelningen vid Zjitomirs 
tekniska skola för mekanisk bearbetning av trä (så nämndes det i 
dokumentet), och andra läroanstalter. Denna lista bör komplette
ras med de polska och judiska kulturinstituten, den Etnografiska

17



kommissionen vid Ukrainas Vetenskapsakademi, och även Mari- 
upols grekiska museum och Odessas museum för judisk kultur.

ukrainas nationella delning
Från 1923-24 påbörjades indelningen av Ukraina i jiationella ad
ministrativa territoriella enheterna (distrikt, byar, bysovjeter). De 
bildades i områden, där en bestämd nationell grupp utgjorde mer 
än hälften av befolkningen. Detta system för nationell uppdelning 
förutsatte ett maximalt skydd för de nationella minoriteternas kul
turella, ekonomiska och andra intressen i den egna hembygden. 
Fram till 1930 skapades 25 nationella distrikt i republiken: 7 tyska, 
3 bulgariska, 1 polsk, 8 ryska, 3 grekiska och 3 judiska. I de natio
nella distrikten skapades 304 nationella bysovjeter - ryska, polska, 
tyska, grekiska, judiska och bulgariska - jämsides med 37 ukrain
ska bysovjeter (där ukrainam a bodde). Därutöver existerade 691 
nationella bysovjeter i de ukrainska distrikten. I de ukrainska och 
nationella distrikten och i Moldaviska ASSR fanns det år 1930 totalt 
ca 1.000 nationella bysovjeter (379 ryska, 253 tyska, 164 polska, 115 
judiska, 91 moldaviska, 46 bulgariska, 36 grekiska, 12 tjeckiska, 2 
vitryska, 3 albanska, en svensk mm). Förutom de nationella dist
rikten och bysovjeterna skapades 111 nationella tätortssovjeter (68 
judiska, 41 ryska, 2 tyska). Totalt utgjorde de nationella distrikten 
8 procent av det totala antalet bysovjeter i republiken och en tred
jedel av tätortssovjeterna.

Skyddet för de nationella minoriteternas intressen fanns m ed på 
dagordningen för den Första (1927) och den Andra (1930) All
ukrainska konferensen om verksamhet rörande nationella minori
teter. I juni 1927 rapporterade den Exekutiva Centralkommittén (CIK) 
och Ukrainas regering om verksamhet gällande nationella minori
teter vid ett sammanträde som hölls med Rådet för nationaliteter in
om SUs CIK. Med hänsyn till resultaten av denna diskussion antog 
SUs CiKs presidium  en resolution där det påpekades "med belåten
het" att "Ukrainas regering har vidtagit praktiska åtgärder för att 
lösa den nationella frågan både vad gäller utvecklingen av natio
nella kulturer och i garantin av nationella minoriteters rättigheter, 
kulturella och ekonomiska behov och deras inlemmande i den 
sovjetiska uppbyggnaden"3. Uppmärksamhet riktades också mot 
"särskilt betydande framgångar när regeringen engagerat nationel
la minoriteter i den sovjetiska uppbyggnaden genom skapandet av
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nationella administrativa territoriella enheter, av by- och tätorts- 
sovjeter, exekutiva distriktskommittéer (med detta avsågs natio
nella byråer inom verkställande kommittéer i sovjeter - förf.), och 
genom valkampanjer till sovjeter på modersmålet, kampanjer som 
gav upphov till aktivitet bland arbetande nationella minoriteter"4. 
Säkert speglade sådana deklarationer en atmosfär av allmän hän
förelse i massmedia inför "framgångarna" i byggandet av ett nytt 
samhällsskick. Samtidigt garanterade faktiskt den sovjetiska regi
mens nationella politik med dess ideologisering och klassinrikt
ning, som genomfördes under andra hälften av 1920-talet, att de 
nationella minoriteternas kulturella intressen erkändes. Denna 
uppfattning delas av andra forskare som studerat de nationella 
relationerna i Ukraina. Bland andra anser den välkända ameri
kanske historikern James E. Mace att "de rättigheter som begagna
des av de nationella minoriteterna i Sovjetiska Ukraina var ganska 
omfattande... icke-ukrainerna i det Sovjetiska Ukraina garantera
des rätt att studera på det egna modersmålet, att uppträda i dom
stol och göra anmälningar hos alla administrativa myndigheter på 
modersmålet samt rätt till politiska institutioner inom landområ
den, där de utgjorde befolkningsmajoritet"5.

sovjetm aktens nya ansikte
Tyvärr varade den "nationella renässansen" inte länge. I slutet av 
1920-talet hände det som lämnade så tragiska spår hos det ukrain
ska folket. Kraftiga förändringar genomfördes inom den nationella 
politiken - ukrainiseringspolitiken upphörde. Den statliga politi
ken gentemot de nationella minoriteterna förändrades. Chauvi
nistiska tendenser blev allt starkare efter det att Stalins skydds- 
lingar - Postisjev, Balicky och Popov - flyttat till Ukraina. En ny 
anti-ukrainsk kampanj startades på ett plenum som hölls av CK 
KP(b)U i juni 1933. Postisjev, sekreterare för SK KP(b)U, anklagade 
folkkommissarien för upplysning i Ukraina, Skripnik, för att 
ukrainiseringen "placerades i händerna på Petluras olika as..."6.

På det gemensamma plenum som hölls av Centralkommittén och 
Centrala kontrollkommittén KP(b)u behandlades frågan om Skripniks 
"nationalistiska avvikelse"7. Förutom anklagelser för ukrainsk 
"nationalism" framfördes också anklagelser om "fascism" inom 
kretsen av de nationella minoriteterna. Det noterades i resolutio
nen "Sammanfattning och närmaste uppgifter vid genomförandet
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av en nationell politik i Ukraina", som utfärdades av detta plenum, 
att "en försvagning av bolsjevikisk vaksamhet gällande partiorga
nisationer med verksamhet för de arbetande nationella minorite
terna, särskilt inom den polska och tyska befolkningen... ledde till 
infiltrering av kolchoser, skolor, klubbar och institut m fl av pols
ka och tyska fascistiska element, varav några även nästlade sig in i 
partiet". Plenumet krävde att åtgärder skulle vidtas för att rensa 
dessa organisationer från "fientliga element"8.

Sökandet och "avslöjandet" av ukrainska "nationalister”, tyska och 
polska "fascister", politiska åtal mot ”kontrarevolutionärer" och 
"folkets fiender" betingades av och kopplades tätt samman med 
administrativt-totalitära metoder som användes vid genomföran
det av industrialisering, kollektivisering, statlig spannmålsan- 
skaffning och, i största allmänhet, av de politiska huvudmålen. 
Alla medel begagnades för att bygga upp socialismen i dess stali
nistiska skepnad, även om det skedde på folkets bekostnad. Det 
handlade om "samband" mellan "fel" inom den nationella politi
ken, bland annat Skripniks skuld till Ukrainas socio-ekonomiska 
utveckling som behandlades på CK KP(b)U:s plenum  i juni 1933. 
Popov, sekreterare för CK KP(b)U påpekade: "Frågor om vår natio
nella politik är mycket tätt kopplade till frågor om industrialise
ringen, som diskuteras i dag, och de är också kopplade till frågor 
rörande kollektivisering, statlig spannmålsanskaffning och skör- 
dekampanj..."9. Kampen mot "nationellt avvikande" och "nationa
lister" och m ot "felen" i genomförandet av den nationella politiken 
kopplades också ihop med internationella faktorer -  förbindelser
na mellan Sovjetunionen och Tyskland och Polen försämrades un
der den här tiden.

p o litisk t och psykolog isk t förtryck
Av betydelse var även idéerna om en "världsrevolution". "Vi bort
ser inte från och tänker inte bortse från" - fortsatte Popov - "att 
Sovjetiska Ukraina, vår industri och vår nationella politik utgör ett 
mäktigt vapen för revolutionärt inflytande på de ukrainska arbe
tande massorna på andra sidan gränsen. Tvärtom anser vi att en 
rensning av våra partiorganisationer och vår sovjetiska apparat 
från dem som spelar en dubbelroll, kontrarevolutionära as, från 
Hitlers och Pidsuldskis agenter, bara ska medverka till ett revolu
tionärt inflytande från Sovjetiska Ukraina på ukrainska om råden i
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de kapitalistiska staterna"10. Denna internationella "faktor" utnytt
jades i sin tur av myndigheterna för att tillgripa ytterligare repres
salier mot "nationellt avvikande", "nationalister" och "kontrare
volutionärer" inom de nationella minoriteterna. Försämringen av 
förbindelserna med Tyskland och Polen och förstärkningen av den 
antityska och antipolska kampanjen förklarar också myndigheter
nas fördomar mot den polska och tyska befolkningen, som ansågs 
utgöra en potentiell bas för "fascistisk verksamhet".

Deklarationerna om förekomsten av polska, tyska och andra 
"fascistiska element", "kontrarevolutionärer" och "nationalister" 
utgjorde signaler till att påbörja en masskampanj mot några av de 
nationella minoriteterna i Ukraina. Denna chauvinistiska kampanj 
genomfördes i olika former och bestod av ett politiskt och psyko
logiskt tryck, exempelvis spridning av föreställningen att tyskar, 
polacker och representanter för andra nationella minoriteter var 
"fascister", "skadegörare" och i allmänhet "folkens fiender", men 
också av organisatoriska åtgärder som exempelvis stängning av 
institutioner som bedrev verksamhet för de nationella minorite
terna. Det förekom också rena repressalier, från avsked från tjänst, 
arrestering, utvisning av "nationalister", fabrikation och senare 
"avslöjanden" av mystiska "spion-" och "kontrarevolutionära" or
ganisationer, till massdeportationer av nationella minoriteter från 
deras hembygd osv.

Som tidigare påpekats, stod ledningen för det kommunistiska 
partiet i den sovjetiska republiken i första ledet för denna chauvi
nistiska kampanj, som riktades mot de nationella minoriteterna. 
Politbyrån, Orgbyrån och Sekretariatet för c k , CK K P(b)u , utfärdade 
tiotals resolutioner. Dessa ledde till utrensning och senare stäng
ning av vetenskapliga institutioner och läroanstalter som till
kommit för de nationella minoriteterna.

CK:s Orgbyrå CK K P(b)u  utfärdade den 19 april 1934 resolutionen 
"Om uppfyllande av resolution från November Plenum av CK och 
CKK CK KP(b)U och Politbyrå CK VKP(b) från 13/xi 1933 "Om kadern 
av nat-minoriteternas skolor", där det påpekades, att "områdets 
partikommittéer, särskilt Kiev-områdets och Vinnitsa-områdets... 
inte förstod vilken plats i fiendens kontrarevolutionära planer för 
Ukraina som kalkylerna med uppfostran i polska och tyska skolor 
av en ung generation i antisovjetisk anda har, och utifrån detta or
ganiserade fienden utplacering av sina kadrer - lärare, skolföre
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ståndare, studenter vid de pedagogiska instituten och pedagogis
ka yrkesskolorna"11.

Dessa grundlösa anklagelser togs som förevändning att genomfö
ra utrensningar vid läroanstalter. CK KP(b)u beslutade: "Att i vissa 
regioner genomföra allsidig inspektering av alla polska och tyska 
skolor, att på nytt granska kadrer av lärare och föreståndare vid 
dessa skolor...”; samt att "till den 1 juni detta år på nytt titta på di
strikt efter distrikt, skola efter skola"12. Granskningen av läroan
stalter fick ta en och en halv månad. CK KP(b)U glömde inte att un
derstryka att "där fakta kommer fram om hur skolor infekterats 
med antisovjetiska element ska genast konkreta åtgärder v id tas"13. 
Med dessa "åtgärder" kunde självklart menas avsked från tjänst, 
arrestering och andra aktioner mot "fiender" och "antisovjetiska 
element".

utrensningar av lärare och studenter
Uppräkningen av resolutioner som tagits av CK K P(b)u , och på vars 
grund man stängde läroanstalter för de nationella minoriteterna, 
kan göras mycket lång. Bara under år 1935 utfärdade KP(b)U:s CK 
resolutionen "Om polsk sektor i Kievs medicinska yrkeskola", "Om 
polsk arbetarfakultet i Berditjiv", "Om polsk sektor i Charkivs Pe- 
dinstitut", "Om polsk sektor vid tidningarnas yrkeskola i Charkiv", 
"Om polsk sektor vid det Ukrainska teaterinstitutet", "Om antag
ning till polsk avdelning vid Kievs Kommunistisk Kosior jord
brukskola". Även andra resolutioner utfärdades, bland annat "Om 
polska skolor", "Om polska skolor i Vinnitsaområdet", "Om det 
polska pedagogiska institutet", "Om institutet för polsk kultur", 
"Om den polska pedagogiska yrkeskolan i Kiev", "Om likvidering 
av Kievs och Zjitomirs arbetarfakulteter vid Kievs polska peda
gogiska institutet". På grundval av dessa resolutioner omorganise
rades de ovannäm nda instituten av olika "anledningar". Så påpe
kades i en resolution från CK:s Politbyrå KP(b)U  "Om polska peda
gogiska institutet" (från 29 september 1935): "Då hänsyn tagits till 
behovet av existerande polska skolor i Ukraina (efter stängning av 
ett avsevärt antal polska skolor - förf.) och av pedagogisk perso
nal, bör det anses icke vara ändamålsenligt att ha särskilda polska 
pedagogiska institut med ett antal av upp till 700 studerande. De 
polska pedagogiska instituten ska stängas och i stället skapas av
delningar vid Kievs pedagogiska institutet för 100 personer, som
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fullständigt täcker behoven av lärarutbildning för de polskspråki- 
ga skolorna"14. Antalet lärare inom de polska skolorna skulle alltså 
reduceras sju (!) gånger.

I det andra dokumentet - resolutionen från CK:s Politbyrå KP(b)U 
"Om institutet för polsk kultur" noterades: "Det nu  existerande In
stitutet för polsk kultur i Kiev skall omorganiseras för att minska 
verksamheten gällande insamling av polsk litteratur och material 
rörande historiska dokument"15. Det omorganiserade institutet 
fortsatte sitt arbete. Efter någon tid (5 oktober 1935) utfärdade CK:s 
Politbyrå KP(b)U ytterligare en resolution under identisk titel, där 
m an framhöll vikten av att "korrigera" de otillräckligt resoluta åt
gärderna rörande den vetenskapliga institution som verkade för 
att belysa den polska befolkningens historia i Ukraina. Där redo
gjordes för beslutet att avskaffa Institutet för polsk kultur. CK 
stadgade: "I stället för PB (Politbyrå - förf.) CK KP(b)u:s resolution 
från 2 0 / ix  1935 "Om institutet för polsk kultur" - tas följande be
slut: 1. Att lägga ned Institutet för polsk kultur. 2. Att vid UAN 
(Allukrainska Vetenskapsakademi - förf.) avdela arbetsrum för 
studier i polsk litteratur, kultur och de revolutionära rörelsernas 
historia i Polen".16.

Repressalier genomfördes också mot andra nationella institutio
ner. Den 7 april 1935 utfärdade CK KP(b)U en resolution "Om för
orening utförd av klassfientliga element vid Khortitsas tyska ma
skintekniska skola". Där noterades att "till följd av bristande över
vakning från stadspartikommitténs sida" (Khortitsa Stadsparti- 
kommitténs - förf.) vad gäller skolans verksamhet, visade sig dess 
lärar- och studerandesammansättning vara "förorenad med klass
fientliga element som under lång tid ostraffat framfört fascistisk 
propaganda". CK beslutade att stänga skolan och att "efter nog
grann granskning" placera dess studenter vid andra maskintek
niska skolor i Dnjepropetrovsk-om rådet17.

Ännu skarpare anklagelser mot "klassfientliga element" som på
stås ha verkat i nationella läroanstalter står att läsa i en resolution 
från CK:s Politbyrå KP(b)u "Om Odessas tyska pedagogiska institu
tet" (från 4 december 1937), där det grundlöst påstods att: "Gransk
ning har fastställt att institutet är oerhört förorenat av klassfient- 
ligt sinnade människor. Till exempel arresterades 89 släktingar till 
de 254 studerandena som folkfiender och fyra fascister avslöjades 
och arresterades bland pedagogerna. Dessutom uteslöts mensjevi-
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ker och kadeter som arbetade som pedagoger ur partiet. Direktör 
Erukhimovitch ingav inte heller politiskt förtroende och hans bror, 
som arbetade i Kijev toplivo (en organisation som hade hand om 
bränsle - förf.), arresterades som folkfiende. Till följd av omfattan
de förorening av fientliga element och en helt otillräcklig verk
samhet bland folket från partiet har fientliga nationalister och 
fascister nästlat sig in bland dem, spridit litteratur och genomfört 
kontrarevolutionär verksamhet"18. Som exempel på fientlig verk
samhet anfördes att en tysk språklärare organiserade studenter till 
"militariserade fascistiska trupper", "studenterna Ferlich, Weisin- 
der, Singer - spred kontrarevolutionära anekdoter", "Shaligin, in
stitutets militärlärare, spred antisovjetiskt förtal mot kam rat Bu- 
denyj bland studenterna under rasterna". Dessa grundlösa ankla
gelser togs som förevändning för "utrensning" av studenter och 
lärare vid institutet. Avslöjade "folkfiender" avskedades från insti
tutet, en del av dem arresterades. Repressalier vidtogs också mot 
andra vetenskapliga och kulturella institutioner. Nationella tid
ningar och tidskrifter stängdes, och publikationsverksamheten på 
de nationella minoriteternas språk reducerades.

utrensning och förvisning
Jämsides med nedläggningen av nationella läroanstalter och ve
tenskapliga institutioner genomfördes en omorganisering av de 
nationella administrativ-territoriella enheterna. Instruktioner u t
gick från Moskva rörande genomförandet av denna omorganise
ring och olika slags straffoperationer företogs i områden med 
kompakt bosättning av nationella minoriteter.

CK:s Politbyrå KP(b)U offentliggjorde den 9 december 1934 en reso
lution "Om tyska områden" (Telegram av CK VKP(b) N 513 s h ) , där 
det bl a står:

a /  En kommission (i denna ingick Popov, Ljubtjenko, Balytskyj 
och andra ledare för partiet och Ukrainas statlig apparat - förf.) 
skall tillsammans med sekreteraren för områdets kommittéer (i 
sådana områden där tyska distrikt finns) på nytt noggrant grans
ka alla tyska distrikt för att bestämma vilka nödvändiga åtgärder 
som skall vidtas i varje distrikt och bysovjet enligt telegram från 
CK VKP(b). I synnerhet bör kommissionen på nytt noggrant grans
ka sammansättningen av ledande kadrer i ovannäm nda regioner,
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och besluta om åtgärder inom skolområdet. Kommissionen bör 
påbörja sitt arbete omedelbart.

b /  Kommissionen ges vidare i uppdrag att genomföra en likartad 
verksamhet i de polska distrikten och bysovjeterna. Kommissio
nen bör genomföra hela sin verksamhet (i de tyska och polska om
rådena) under sju dagar.

c /  Att föreslå områdets kommittéer att meddela ledarna för de 
tyska och polska områdenas kommittéer att förklara för befolk
ningen att Sovjetmakten inte tänker tåla något som helst försök till 
antisovjetisk verksamhet eller agitation, och inte tvekar att neka 
dessa ev upprorsmakare rätten att vara bosatta i USSR eller förvisa 
alla personer som inte är lojala mot Sovjetmakten till avlägsna or
ter inom USSR"19.

I denna resolution synliggjordes i själva verket framtidens statliga 
politik rörande den polska och tyska befolkningen och även rö
rande andra nationella minoriteter: "massutrensningar" och andra 
repressalier och t o m .  deportation utanför Ukraina.

Det är inte förvånande att repressalier genomfördes i distrikt med 
nationella minoriteter just under åren 1935-36. Systemet med na- 
tionell-territoriell uppdelning ombildades så småningom. Det är 
betecknande att Stalins skyddslingar i härskaranda försökte att i 
tidens demagogi tillmäta dessa förändringar drag av "initiativ" 
nerifrån. För att understryka dessa intitativ noterades i ett doku
ment från CK:s Politbyrå K P(b)u  "Resolution från Vinnitsa- 
områdets KP(b)U kommitté om omorganisering av 18 polska 
bysovjeter till ukrainska" från 23 november 1934, att SK "gick med" 
på ifrågavarande resolution tagen av områdets partikommitté. I 
fortsättningen formades "initiativen värda stöd nerifrån" såsom 
den officiella linjen - CK:s Politbyrå KP(b)Y utfärdade en resolution 
den 22 december 1934 "Om omorganisation av polska bysovjeter 
till ukrainska", enligt vilken polska nationella bysovjeter utplåna
des i vissa ukrainska områden20.

Anklagelserna riktade mot de nationella minoriteterna nådde sin 
höjdpunkt i slutet av 1930-talet. Sarkisov som kandiderade till CK:s 
Politbyrå,, "konstaterade" i sitt anförande vid CK:s plenum K P(b)u  
i januari 1937 att "det stora arbetet genomfördes för att avslöja 
tyskfascister, tyskar som blandade sig med fascister placerade fäl
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lan på kraftverket" (i Donbass - förf.). Vidare drog föredragande 
"slutsatsen": "Jag anser att vi här måste gå djärvare fram i frågan 
om utvisningen av majoriteten av tyskar från Donbass. Vi behöver 
dem inte. Våra människor och ekonomiska ledare kommer att kla
ra sig utan dem. Det är hög tid. För hur många år sedan blev de 
bofasta i Donbass? M an måste utvisa tyskar... Säkert kan det fin
nas undantag, men som regel måste man bli fri från dem"21.

Också på CK:s plenum  K P(b)u  i januari-februari 1937 behandlades 
frågan om "fientlig verksamhet" utförd av tysk befolkning. Bland 
annat noterades det: "Tysk och japansk underrättelsetjänst har i 
Dhjepropetrovskområdet en utm ärkt grund... Bara i Zaporozje- 
distrikten bor 10.000 tyskar. Vi vet att den tyska befolkningen har 
en mycket utvecklad nationell känsla, och många är tillgivna sitt 
Vaterland (så står det i texten)... Och bland de 10.000 människorna 
kan de hitta hur många som helst som ställer upp på deras verk
samhet".

ogrundade anklagelser
Det är inte uteslutet att tysk underrättelsetjänst sökte värva agen
ter bland den tyska befolkningen, något som alla underrättelse
tjänster i världen kan tänkas göra. Att bekämpa detta är förbehål
let de statliga myndigheterna. Men "uppmärksamheten" på möjli
ga handlingar utförda av främmande underrättelsetjänster utnytt
jades här m ot de nationella minoriteterna mot vilka ogrundade 
anklagelser om antisovjetisk undermineringsverksamhet riktades. 
Det talades om "olika nationers skadegörelse". Den välkände parti
ledaren under den här tiden, Shlikhter (som själv var ryssifierad 
tysk), konstaterade i sitt anförande på KP(b)U:s XIII partikongress 
1937: "Fortsatt verksamhet av den Ukrainska Avdelningen av So- 
juzneft' och Ukrageologotrest (organisationer som tog hand om 
olja) i sökandet efter industriell olja kunde ej godkännas av ett en
kelt skäl. Säkert kunde olika skadegörelsenationer inte lämna en 
utveckling som Ukrainas förvandling till ett oljans Ukraina utan 
uppm ärksam het, utan strid. Skadegörelse pågick allt ifrån bör-

ii23jan .

Sådana deklarationer resulterade följdriktigt i en allt hårdare för
följelse av de nationella minoriteterna. Många "rättsfall" fabricera
des om "spion-" och "terrorist-" organisationer som sades bestå av
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tyskar, polacker och representanter för andra "sabotagenationer". 
Låt oss notera att de "avslöjade", förbunden, grupperna osv, på sin 
höjd fanns i fantasin hos dem som organiserade repressalierna.

Ukrainas Justitiefolkkommissariat skickade i mars 1937 "speciell in
formation" "Om kontrarevolutionär organisation i Khortitsa tyska 
pedagogiska yrkeskola" till Kosior, sekreterare för CK KP(b)U, 
Ljubtjenko, föreståndare för Rådet för Folkkommissarien och UkrSSR:s 
justitiefolkkommissarie Krilenko. Där konstaterades att de 
"avslöjat" den kontrarevolutionära verksamhet som bedrevs av 
medlemmar av det Nationella förbundet för tyskar i Ukraina, vars le
dare var Goer, den före detta direktören för Khortitsa tyska peda
gogiska yrkéskola. Justitiefolkkommissarien påstod att medlem
m ar av det Nationella förbundet för tyskar i Ukraina värvades av den 
tyska underrättelsetjänsten. Deras verksamhet påstods röra "för
stärkning av nationalistisk propaganda mellan tyskar", "utbildning 
av människor för sabotageverksamhet", "utnyttjande av smitto- 
sjukdomars bakterier", "smittovatten" osv.24

I ett särskilt meddelande informerades om att organisationens 
medlemmar, för det mesta studenter, dömts till mellan 5 och 10 
års frihetsberövande "på avlägsna platser av Sovjetunionen". Ett 
separat "åtal" väcktes mot Bilik och Goer, som var ledare för denna 
organisation. Allt tycktes vara klart: spionorganisationen hade 
avslöjats, och dess medlemmar straffats. Det tragiska består i att 
det inte fanns något Nationella förbundet för tyskar i Ukraina, något 
som Ukrainas åklagarmyndighet visade vid en förnyad gransk
ning av fallet. Åtalet mot det Nationella förbundet för tyskar i Ukraina 
liksom m ot andra mystiska "spion-", "kontrarevolutionära" och 
"terroristiska" organisationer ("Förbundet för Ukrainas befrielse", 
"Polsk militär organisation") genomfördes på grunder som fabrice
rades av NKVD.

fo lkkom m issaria tet fö r  inrikes ärenden
För att effektivisera kampen mot "olika nationers skadegörelse" 
riktades insatserna mot platser där nationella minoriteter fanns 
koncentrerade. Under 1937 drabbades den tyska befolkningen i 
Odessa-området av massiva repressalier. Vid den här tiden fanns 
där 120.000 tyskar, varav 50.000 var bosatta i de tre nationella 
distrikten (Spartaks-, Saltzs- och Karl Liebknecht-distrikten). Byrån
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vid Odessa-områdets K P(b)u  kommitté "konstaterade" att en mas
siv del av den tyska befolkningen var inblandade i en 
"kontrarevolutionär fascistisk verksamhet med en ökning av upp
roriska tendenser till följd"25.

Det är självklart att dessa påstådda tendenser (som var rena fabri
kationer) förkvävdes med rent bestialiska metoder. Byrån vid 
Odessa-oblastens KP(b)U-kommitté rapporterade till CK: "Från år 
1933 har i de tre distrikten (...) 124 fascistiska, spion-, sabotage- 
och upproriska organisationer avslöjats och likviderats. Bara un
der de sista 3 månaderna, juni-augusti, avslöjades 49 fascistiska 
eller sabotage- eller upproriska organisationer i området. Mer än 
800 människor arresterades, varav 580 från de tre nationella dist
rikten"26.

Men de som organiserade förföljelserna nöjde sig inte med detta. 
M assdeportationer av nationella minoriteter från deras kärnom rå
den inleddes. Funktionären inom områdeskommittén skrev till 
KP(b)u:s CK:"Med anledning av att man inom de tyska distrikten 
har anlag för att härbärgera agenter för fascistiska underrättelse
tjänster är det nödvändigt att utvisa 5.000 familjer som varit aktiva 
i antisovjetisk verksamhet från de tyska distrikten i Odessa- 
om rådet" 7.

Också den polska befolkningen i Ukraina utsattes för massdepor
tationer. 1935 skickade föreståndaren för NKVD i Ukraina, Balitskyj, 
ett meddelande till K P(b)u :s CK, vilket löd: "På grund av Politby
råns CK K PO (b)u beslut från 23 januari detta år bestämdes det att 
flytta ytterligare 300 hushåll bestående av fientliga och opålitliga 
element från Markclevs - (polskt distrikt - förf.) till andra Ukrain
ska distrikt och förvisa 50 hushåll bestående av de mest fientliga 
antisovjetiska elementen till Belbaltlag" (koncentrationsläger vid 
Vita havet och i Baltikum - förf.) (28). Politbyrå vid K P(b)u :s CK ut
färdade en resolution den 25 november 1935, "Om förvisning av 
polska och tyska hushåll till gränszonen", som fordrade att 6.000-
7.000 hushåll skulle förvisas på våren 1936 "för det mesta u t ur 
Ukraina"29. Det rörde sig alltså om deportation av tyskar, polacker 
och representanter för andra "sabotagenationer". De deporterades 
i de flesta fall till vissa ukrainska distrikt eller till Kazachstan, men 
också till "avlägsna orter inom Sovjetunionen".
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Låt oss påpeka att massdeportationen av polacker och tyskar från 
deras hem  i Ukraina påbörjades nio år (!) före de tragiska händel
serna år 1944 då tjetjener, ingusjer och krimtatarer helt ogrundat 
anklagades för förräderi och deporterades. Vi förmodar att Ukrai
na under m itten av 1930-talet blev ett laboratorium där metoder 
utprovades inför den framtida "folkvandringen" av människor 
som hade en mening som avvek från den totalitära regimens. Man 
kan utan att överdriva säga att detta var Stalins politik under ge- 
nociden.

Medförfattare: Bohdan Tchirko
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den ryska minoritetens situation

Av de 130 nationella minoriteter som lever i Ukraina är den ryska 
den till antalet absolut största. Enligt den senaste folkräkningen 
1989 lever 11,4 miljoner ryssar i Ukraina. De utgör 22 procent av 
Ukrainas totala befolkning. Den största delen av ryssarna - om
kring 10 miljoner - lever i städerna. Till de oblast som har en bety
dande rysk befolkning hör Donetsk (20 procent av det totala anta
let ryssar), republiken Krim (14%), Lugansk (11%), Charkiv (9%), 
Dnjepropetrovsk (8%), Odessa (6%), Zaporizjia (6%) och Kiev 
(5%), alla i huvudsak industriella regioner. När folkräkningen ge
nomfördes angav 98 procent av ryssarna ryska som sitt moders
mål. Endast judarna har högre utbildning än ryssarna. Enligt 
uppgifter från samma folkräkning framgick att av 1.000 personer i 
åldern 15 år och äldre, var de som hade universitets- eller högsko
leutbildning 358 judar, 158 ryssar, 116 vitryssar och 85 ukrainare. 
Man kunde också utläsa att 59 procent av ryssarna var arbetare, 36 
procent var tjänstemän och 5 procent var jordbrukare.

dagsläget
Alla nationaliteters politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter skyddas främst genom lagen "Om nationella minorite
ter i Ukraina", men även andra lagar garanterar de nationella mi
noriteterna skydd för sina intressen. Ett statligt utbildningspro
gram för de nationella minoriteterna har bifallits av Ukrainas mi
nisterkabinett och en fond för de nationella minoriteternas kultur
utveckling har också grundats.

För närvarande finns omkring 20 registrerade föreningar med re
presentanter för den ryska minoriteten i Ukraina. Sådana före
ningar finns i synnerhet i republiken Krim och i flertalet av Ukrai
nas centralorter. Det ryska sällskapet, A. Pusjkin, i staden Lov ger 
ut tidningen Sovjest (= samvetet) och det ukrainska sällskapet för 
rysk kultur, Akademiledamoten A. Sacharov, ger ut tidningen Russko- 
je slovo (= det ryska ordet).
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Det finns sammanlagt 37 ryska teatrar i Ukraina. Till ryssarnas 
tjänst står 22.000 statliga bibliotek vars samlade bokbestånd be
räknas till m er än 317 miljoner volymer, av vilka 118 miljoner är 
på ryska. Enligt uppgifter från Ukrainas bokkammare gavs 4.400 
boktitlar u t 1992, av vilka 89 procent, dvs 3.900, var på ryska.

Dessa uppgifter tyder på att det inte finns grund för påståenden 
om förtryck av ryssarna i Ukraina. Likväl vittnar undersökningar 
som genomförts vid Ukrainas Vetenskapsakademis sociologiska 
institut i oktober 1992 och maj 1993, om en försämring av själv
känslan hos denna minoritet. Ryssarna har i högre grad än ukrai- 
narna en pessimistisk syn på verkligheten. I maj 1993 angav 36 
procent av ryssarna att de såg pessimistiskt på det nuvarande lä
get, framför allt den ekonomiska situationen, medan 14 procent 
inte instämde i denna bedömning. Bland ukrainarna var motsva
rande siffror 20 respektive 19 procent. 20 procent av ryssarna såg 
optimistiskt på framtiden och 43 procent pessimistiskt. Bland 
ukrainarna var motsvarande siffror 29 respektive 35 procent. 
Många sociologer är böjda att förklara denna oro för de ekonomis
ka faktorerna med ryssarnas avsaknad av band med landsbygden, 
eftersom majoriteten av dem lever i städerna.

Ryssarnas sårbarhet i tider av ekonomiska svårigheter avspegla
des också i deras inställning till landets framtida utveckling: 44 
procent ansåg att strejker och protester kommer att utbryta inom 
den närmaste framtiden och orsaka en sänkning av levnadsnivån 
(bland ukrainarna var det 36 procent som hävdade en sådan åsikt). 
Aktioner med politisk grund ansåg m an mindre troliga (17% bland 
ryssarna, 21% bland ukrainarna). Handlingskraften hos den tidi
gare ledningen bedömdes i lika stor utsträckning som låg av rys
sarna (7%) som av ukrainarna (8%). Nästan lika många ryssar som 
ukrainare trodde att Ukraina skulle övergå till diktatur (13% re
spektive 16%) och att en rad territorier skulle avskiljas från Ukrai
na (12% respektive 6%).

pessim istiska ryssar
Vid jämförelser mellan den ekonomiska och socialpolitiska situa
tionen i Ukraina och i Ryssland anser ryssarna i större utsträck
ning än ukrainarna att situationen är bättre i Ryssland. Således an
ser 66 procent av de tillfrågade ryssarna att det ekonomiska läget i
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Ukraina är sämre än i Ryssland (bland ukrainarna 59%) och att be
folkningens levnadsnivå i Ukraina är lägre än i Ryssland (61% 
bland ryssarna och 53% bland ukrainarna). 51procent av ryssarna 
bedöm de att förmågan att genomföra ekonomiska reformer är 
sämre i Ukraina än i Ryssland, en uppfattning som delades av 
44procent av ukrainarna. 35 respektive 28 procent bedömde Uk
rainas insatser inom det socialpolitiska området som otillräckliga 
och ansåg också att möjligheterna till en demokratisk utveckling i 
Ukraina var mer begränsade än i Ryssland (27% respektive 19%) 
samt att situationen i det hela var sämre i Ukraina än i Ryssland 
(40% respektive 31%).

Med en sådan pessimistisk bedömning av det aktuella läget är det 
glädjande att bara 11 procent av de tillfrågade ryssarna ansåg 
uppkom sten av internationella konflikter tänkbar (bland ukrai
narna 8%). 26 procent av ryssarna ansåg den tidigare ledningens 
politik i Ukraina avseende de nationella minoriteterna vara bättre 
än i Ryssland; sämre ansåg bara 16 procent. 38 procent av de till
frågade ryssarna ansåg de mellanetniska förhållandena i Ukraina 
vara bättre än i Ryssland medan 13 procent ansåg dem vara sämre. 
Att de ömsesidiga relationerna mellan människor var bättre ansåg 
21 procent och att de var sämre 16 procent. Att möjligheten att be
vara landets helhet var god ansåg 37 procent och att den var dålig 
14 procent. De sociala spänningarna bedömdes av 21 procent vara 
större i Ukraina än i Ryssland och 29 procent ansåg dem vara 
mindre. Således är inte de mellanetniska förhållandena den faktor 
som framkallar oro hos ryssarna, utan det är som tidigare nämnts 
snarare ekonomiska faktorer som oroar. Ryssarna är positiva till 
att förvärva dubbelt medborgarskap i Ukraina - 71 procent (bland 
ukrainarna stöder 48% denna princip). 67 procent av de tillfrågade 
ryssarna och 43 procent av ukrainarna skulle vilja ha dubbelt 
medborgarskap i Ukraina och någon annan stat i Oberoende Sta
ters Samvälde, OSS. 8 procent av ryssarna och 4 procent av ukrai
narna skulle vilja bli medborgare i någon annan stat efter att ha 
avstått från sitt ukrainska medborgarskap.

Vad beträffar de politiska sympatierna så är partiet De gröna 
egentligen det enda parti som har befolkningens stöd. 45 procent 
av ukrainarna har en positiv inställning till detta parti, likaså 35 
procent av ryssarna och 34 procent av dem som hör till andra na
tionaliteter. Däremot sympatiserar bara 4 procent av de tillfrågade 
ryssarna med Ukrainas medborgarkongress, som vill ha stöd från den
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ryskspråkiga befolkningen. Med det sistnämnda partiet sympati
serar även 10 procent av ukrainam a och 6 procent av företrädare 
för andra nationaliteter.

Inställningen till statsledningen är mer negativ bland ryssarna än 
bland ukrainarna. Till förutvarande president Kravtjuk förhöll sig 
39 procent av ryssarna positiva och 55 procent av ukrainarna, till 
parlamentets talman Pljusjtj motsvarande 30 procent respektive 41 
procent, till förre premiärministern Kutjma - 52 procent och 62 
procent. Resultaten av det senaste presidentvalet (juli 1994) de
monstrerade ett klart folkligt stöd för kandidaten Kutjma som är 
anhängare av närm are ekonomiska förbindelser med Ryssland. En 
stor del av stödet kom från befolkningen i Ukrainas östra och söd
ra oblast, där andelen rysk befolkning är betydande.

v ik tig a st förbä ttra  ekonomin
Övriga nationaliteter uppvisar en större distansering till ryssarna. 
Detta är särskilt påtagligt i de västra och centrala oblasten och 
även i Kiev där bara 40-50 procent av de tillfrågade skulle kunna 
acceptera ryska medlemmar i sin familj (i Ukraina i sin helhet - 
57%). Avvisande uppfattningar gentemot ryssarna, som exempel
vis "huvudsaken att de inte kommer hit" möter man oftast i Gali- 
zien (5%), i Volhynien (4%) och i Kiev (4%).

Till de regioner där en betydande del av invånarna pekar på ris
ken för mellanetniska konflikter hör Krim (56% av de tillfrågade 
icke-ryssarna), Bukovina (37%) och Kiev (32%). I fallet Krim är 
förklaringen den att dess befolkning är indragen i en utdragen 
konfrontation mellan Ukraina och Ryssland, som ursprungligen 
handlade om uppdelningen av Svarta havsflottan och senare om 
hela Krims territoriella tillhörighet.

Den fientliga inställningen till ryssarna i andra delar av Ukraina är 
framprovocerad av det försämrade socio-ekonomiska läget och 
även indirekt av att ryssarna i den övriga befolkningens ögon 
ibland får symbolisera det tidigare imperiet där det ryska språket 
och kulturen var dominerande, en dominans som nu ersatts med 
att ryskan fått status av minoritetsspråk och att den ryska kulturen 
betraktas som en minoritetskultur.
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Det sades tidigare att de mellanetniska relationerna inte utvecklas 
problemfritt. Jämfört med 1992 har andelen förespråkare för en 
ökad användning av det ukrainska språket förblivit ungefär den
samma. I maj 1993 förespråkades den åsikten av 24 procent av rys
sarna och 63 procent av ukrainarna. Däremot har andelen mot
ståndare till en ökad användning av det ukrainska språket ökat- 
bland ryssarna från 42 procent 1992 till 52 procent 1993. även 
bland ukrainarna har andelen motståndare ökat något -  från 17 till 
22 procent. Representanter för båda nationaliteterna anser tydli
gen att den prioriterade uppgiften är att förbättra den ekonomiska 
situationen och inte att åtgärda språkproblemen, som endast för
värras på grund av de ekonomiska svårigheterna.

Antalet anhängare till en federativ uppbyggnad av Ukraina har 
tenderat att öka bland ryssarna - från 24 procent i oktober 1992 till 
39 procent i maj 1993 (för ukrainarna motsvarande 27% respektive 
28%). Samtidigt ökar andelen motståndare till federationstanken 
bland ukrainarna - från 25 procent till 34 procent. En sådan m ot
satt utveckling av den politiska orienteringen innebär i sig en po
tentiell fara för mellanetniska konflikter. Emellertid bör påpekas 
att inställningen till federationstanken bland ukrainarna faktiskt är 
den enda i vilket den ryska ståndpunkten skiljer sig från den 
ukrainska. I alla andra inrikespolitiska frågor finns, som om
näm nts tidigare, ingen skillnad mellan ryssarnas och ukrainarnas 
uppfattningar.

bygga på mångfald
Vad beträffar Ukrainas utrikespolitiska kurs vill ryssarna i högre 
grad än ukrainarna att länderna i OSS förenas till en enhetlig stat, 
46 procent av de tillfrågade ryssarna och 25 procent av ukrainarna 
ansåg detta. 9 procent respektive 25 procent är för utträde ur OSS 
och ett successivt införande av en oavhängig politik. 11 procent 
respektive 14 procent är för skapandet av ett politiskt block mellan 
de baltiska staterna, Vitryssland och Ukraina, utanför OSS gränser. 
9 respektive 10 procent är för en orientering mot en politisk union 
med de östeuropeiska länderna och endast 7 respektive 8 procent 
är för Ukrainas fortsatta tillhörighet till OSS på existerande villkor.

När man drar slutsatser av dessa undersökningar måste man en
ligt min mening vara medveten om att politikernas underskatt
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ning av de socioekonomiska förändringarna och en onödig accen- 
tuering av den nationella aspekten vid statsskapandet, avsevärt 
minskar stödet för den aktiva statsskapande politiken från folket. 
Denna åsikt understöds även av medarbetarna på Nationella insti
tutet för strategisk forskning vid Ukrainas vetenskapsakademi.

I Ukraina finns en stor etnisk och kulturell mångfald. Den ukrain
ska staten måste beakta detta faktum. En ideologisk orientering 
mot värden och traditioner som bara den västukrainska befolk
ningen håller för riktiga, kan leda till känslor av främlingsskap för 
dem som bor öster om Dnjepr (Levoberezje) och utefter floden 
(Pridnjeprovje) samt för befolkningen i södra Ukraina, d v s de 
regioner där den ryska delen av befolkningen är betydande.

Man kan anta att en ekonomisk utveckling av regionen kommer 
att stärka kraven på självstyre (i början som en del av Ukraina). 
Om ytterligare ekonomiska svårigheter uppstår och om regering
en inte tar intryck av den folkliga opinionen, kan detta leda till en 
delning av Ukraina i självständiga territorier (eller republiker) 
samt en federation med Ryssland.

För att detta inte skall inträffa måste politikerna beakta hela Uk
rainas historiska arv, uppfatta dess medborgare så som de är, med 
sina intressen, traditioner, värderingar, sin kultur och sitt språk. 
Den ukrainska staten kan bara existera som en stat tillsammans 
med alla sina medborgare och kan endast förbli en stat genom att 
skapa goda villkor för vars och ens utveckling.

Medförfattare: Elena Malinovskaja
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migration och etniska relationer

Ukrainas befolkning uppgick 1989 till 51,4 miljoner människor. Av 
dessa är 37,4 miljoner, eller 73 procent, ukrainare.' Den största na
tionella minoritetsgruppen är ryssar - 11,5 miljoner, eller 22 pro
cent. Bland andra etniska minoriteter som utgör minst 0,05 pro
cent av befolkningen finns judar, vitryssar, moldaver, polacker, 
bulgarer, ungrare, rumäner, greker, tatarer, armenier, zigenare, 
tyskar, azerbajdjaner och gagauzer. En del av dessa folk lever kon
centrerade i olika regioner och utgör där den infödda befolkning
en - till exempel ungrare i Transkarpatien, rumäner i Bukovina, 
polacker i Volin (Volhynien) och ryssar i östra Ukraina. Andra är 
ättlingar till inflyttade som för två århundraden sedan började 
bruka den ukrainska stäppen - bulgarer, tyskar, armenier och gre
ker. Åter andra har bosatt sig i Ukraina till följd av de senaste de
cenniernas befolkningsrörelser.

M igrationen har ständigt inverkat på republikens folkmängd och 
befolkningsstruktur. Speciellt stort var det positiva migrationssal- 
dot på 1960- och 1970-talen (1959-1969, 42.700 årligen; 1970-1979, 
27.100 årligen). På 1980-talet uppgick migrationen mellan sovjet
republikerna till halvannan miljon människor per år, varvid det 
årliga saldot av migrationen för Ukraina förblev oförändrat posi
tivt - i medeltal 15.700 människor per år för årtiondet. Det största 
befolkningsutbytet under perioden mellan två på varandra följan
de folkräkningar (1979 och 1989) ägde rum  med Ryssland. Mer än 
3,5 miljoner människor flyttade ut till Ryssland och 4 miljoner in
flyttade till Ukraina. En avsevärd befolkningsrörelse noterades 
mellan Ukraina och Kazakstan - 160.000 utflyttade och 260.000 in-

* Här och i fortsättningen har uppgifter från 1989 års folkräkning använts, 
varvid nationalitetstillhörigheten bestämts genom självidentifiering. I poli
tiskt hänseende bildar alla medborgare i Ukraina den ukrainska nationen. I 
etniskt hänseende tillhör ukrainarna den östslaviska folkgruppen och det 
ukrainska språket den östslaviska språkgruppen. Enligt uppgifter från 1989 
års folkräkning ansåg bara 88 procent av ukrainarna att deras modersmål 
var ukrainska, något som kan förklaras av den målinriktade politiska rus- 
sifieringen av befolkningen.
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flyttade, mellan Ukraina och Moldavien motsvarande 200.000 och
225.000, mellan Ukraina och Uzbekistan - 60.000 och 40.000 män
niskor.

Tyvärr har uppgifter om migrationen inom Sovjetunionen under 
perioden 1976 till 1988 inte offentliggjorts och de siffror som nu 
har gjorts tillgängliga är ytterst ofullständiga. Vi förfogar endast 
över uppgifter om migrantemas nationella sammansättning från 
folkräkningen 1989.

Av 460.200 personer som flyttade till Ukraina detta år utgjorde 
m er än 195.000 (42%) ryssar, 158.000 (35%) ukrainare. H uvuddelen 
av dessa kom från Ryssland, men där fanns också en ström av rys
sar från Kazakstan (7.800), Moldavien (4.600), Uzbekistan (4.500), 
ukrainare från Kazakstan (8.400), Moldavien (7.400) och Vitryss
land (5.800).

En stor immigration av personer av krimtatarisk nationalitet till 
Ukraina ägde rum  1989. 33.477 personer flyttade in till republiken, 
av vilka nästan 80 procent dittills hade varit bosatta i Kazakstan.

Bland immigranter av andra nationaliteter är vitryssarna de allra 
talrikaste - mer än 10.000 personer huvudsakligen från Vitryss
land, armenier - mer än 10.000 till största delen från Armenien och 
Azerbajdjan, moldaver - 11.500 personer huvudsakligen från Mol
davien, och även azerbajdjaner - cirka 5.000 främst från Azer
bajdjan.

På grund av att uppgifter saknas om den nationella samman
sättningen av immigranter under andra år saknar vi möjlighet att 
följa dynamiken i immigrationsströmmarna hos de nationella 
grupperna. Vi skall dock försöka göra detta med ledning av upp
gifter om förändringarna i den nationella sammansättningen av 
Ukrainas befolkning.

Mellan två på varandra följande folkräkningar har antalet ukraina
re bosatta inom Ukraina ökat med 2,4 procent, något som visar sig 
vara den allra lägsta tillväxten bland alla nationella grupper. Sam
tidigt växte antalet ryssar med 8,3 procent eller 868.600 personer, 
vitryssar med 8,3 procent, moldaver med 10,5 procent, armenier 
m ed 55,4 procent och krimtatarer 6,6 gånger.

38



lockande klim at
Migrationsrörelserna mellan den Ukrainska rådsrepubliken och de 
andra republikerna i förutvarande Sovjetunionen har alltid varit 
intensiva, i synnerhet mellan Ryssland och Ukraina. Ukraina har, 
med sitt varma klimat och sina fruktbara jordar, alltid lockat im
migranter. Ukrainare har däremot mycket ofta flyttat till arbeten i 
Sovjetunionens norra delar, till Sibirien och Fjärran Östern. Av 
detta följer att en betydande inflyttning till republiken av ukraina
re åtföljdes av en ännu omfångsrikare utflyttning av dem. Vad be
träffar andra nationella grupper översteg antalet inflyttade till re
publiken antalet som lämnade dess territorium. (En sådan slutsats 
gör inte anspråk på att vara exakt eftersom man inte tar hänsyn till 
den naturliga tillväxten inom olika nationella grupper. Vi kan lik
väl vid en jämförelse mellan ryssar och ukrainare försumma den, 
eftersom de grundläggande demografiska indexen hos dessa na
tionaliteter är ungefär lika stora. Detsamma gäller synbarligen 
också vitryssarna. Dock förhåller sig saken annorlunda med mol- 
daverna vilkas nativitet är relativt hög. De utgör den av Ukrainas 
nationella grupper som har de största familjerna - 3,6 personer per 
familj.)

Denna tendens är karaktäristisk inte bara för 1980-talet, den har 
gällt också tidigare och visat sig i en ständig reducering av ande
len ukrainare bland republikens hela befolkning (1959 - 77 pro
cent, 1970 - 75 procent, 1979 - 74 procent) och en ökning av ande
len ryssar (1959 -17  procent, 1970 -19 procent, 1979 - 21 procent). I 
absoluta tal har den ryska andelen av befolkningen växt med 60 
procent sedan 1959.

Man måste ta hänsyn till att den betydande ökningen av antalet 
ryssar delvis var resultatet av en under många år aktivt genom
förd russifieringspolitik som riktades mot icke-ryska nationalite
ter, däribland även ukrainare. Detta ledde till att det blev prestige
fyllt att räknas som ryss och att tala ryska och en del av den 
ukrainska befolkningen förlorade sin känsla av nationell tillhörig
het. För karriärens skull uppgav man sig vara av rysk nationalitet. 
Därför kan man endast betrakta folkräkningsuppgifter från Sov
jetunionen som ungefärliga. Likväl säkerställdes i huvudsak till
växten av antalet ryssar i Ukraina genom en immigration, som kan 
anses ha varit politiskt styrd och motiverad.

Under en lång period skedde immigrationen till Ukraina i före
ning med en betydande industriell uppbyggnad och stora utdik-
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ningsprojekt, som krävde en betydande mängd extra arbetskraft. 
Pensionerad militär personal var en annan viktig immigrationskäl
la. Till följd av ett jämförelsevis gynnsamt socio-ekonomiskt läge 
och ett vänligt klimat har Ukraina tidigare varit lockande också för 
pensionärer norrifrån, vilka vid val av bosättningsplats har kunnat 
utnyttja speciella förmåner.

om flyttningar föder nya problem
Samtidigt med importen av arbetskraft från den RSFSR och andra 
republiker skedde en massutflyttning av ungdomar till områden 
med ekonomisk expansion i Sibirien och Fjärran Östern. Som stöd 
för tesen om en övervikt av ukrainare bland emigranterna och en 
större jämförlig del icke ukrainsk befolkning bland immigranterna, 
vittnar även den omständigheten att antalet ukrainare som vistas 
utanför republikens gränser ständigt ökat. År 1969 levde 14 pro
cent ukrainare utanför Ukraina. År 1989 levde enligt folkräkning
en 4.364.000 människor - 15 proceht - i huvudsak i RSFSR - men 
även i Kazakstan - 900.000, i Moldavien - 600.000, i Vitryssland -
290.000, i Uzbekistan - 154.000 och i Kirgizistan - 100.000.

En konsekvens av den avsevärda utvandringen av ukrainare till 
arbete i andra regioner är att vi har fått en stor återinvandring. Det 
vill säga, det rör sig om tidigare utflyttade ukrainska arbetare som 
återvänt. Eftersom vi inte har uppgifter om ålderssammansätt
ningen och den sociala sammansättningen hos immigranter av 
olika nationaliteter kan man bara anta att många av dem är perso
ner i pensionsåldern med försämrad hälsa och begränsad arbets
förmåga. Enligt uppgifter från socialförsäkringstjänsten har under 
de senaste åren ungefär 75.000 pensionärer per år inflyttat till Uk
raina. Detta innebär att av de senaste sju årens 700.000-800.000 
immigranter var 10 procent pensionärer. Följaktligen har immig
rationen en negativ inverkan på befolkningens åldersstruktur i 
Ukraina, en minskning av andelen arbetsför befolkning, som inne
bär en ökning av därmed sammanhängande sociala och ekono
miska problem.

Såväl inflyttningen av ryssar till Ukraina som återvändandet av 
ukrainare har intensifierats de senaste åren. Om nettovinsten av 
migrationen mellan republikerna för Ukrainas del utgjorde 15.800 
år 1986, så var den 72.900 1987,129.300 1988 och 174.000 1989. 1992 
hade den nått nästan 300.000.
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Bakom denna siffra ligger talrika invandrare till Ukraina från Si
birien och Fjärran Östern, Tadjikistan, Georgien och Armenien. 
Den motsatta strömmen till dessa regioner är obetydlig. Sedan 
länge har man märkt en tendens att slavisk befolkning från icke 
slaviska republiker flyttar ut, en tendens som blivit speciellt upp
enbar efter skapandet av Oberoende Staters Samvälde, OSS. Kon
flikterna mellan olika nationaliteter har fått till följd att villkoren 
för den ryskspråkiga befolkningen i en rad regioner kraftigt för
sämrats. Den statliga uppbyggnaden av de förutvarande Sovjetre
publikerna forcerar omflyttningen. Människor är oroliga för frå
gan om medborgarskap och för vilka rättigheter de garanteras vid 
privatisering av statlig egendom (det är uppenbart att andelen 
privatiserad nationell förmögenhet i Ukraina eller i Ryssland är 
betydligt större än till exempel i Centralasien). Organiserandet av 
nationella försvarsmakter kräver omflyttning av en ansenlig 
mängd militärer. Således har mer än 300.000 militärer i aktiv tjänst 
och soldater m ed tidsbegränsad tjänstgöring, av ukrainsk här
komst, som gör militärtjänst i stater inom OSS, uttryckt önskemål 
om att få återvända till hemlandet. En allmän regel är att perioder 
av intensiv statlig uppbyggnad alltid är kopplade till massomflytt- 
ningar av människor och uppenbarligen gäller detta också för den 
unga ukrainska staten.

många v ill  återvända
Under dessa nya villkor förändrades immigranternas nationella 
sammansättning. Nästa hälften av dem utgörs nu  av ukrainare. 
Bland dem som flyttar u t från Ukraina har andelen ukrainare 
tvärtom minskat. En återvändandeprocess av personer av 
ukrainskt ursprung och deras ättlingar, som av olika orsaker be
funnit sig långt hemifrån, har uppenbarligen inletts.

En växande inflyttning till Ukraina av den krimtatariska folkgrup
pen som deporterades år 1944 har inletts. Krimtatarernas konsti
tutionella rättigheter återupprättades formellt år 1967. Likväl 
hindrade myndigheterna under olika förevändningar personer av 
krimtatarisk nationalitet att bosätta sig och arbeta på födelseorten. 
Repatrieringen har blivit möjlig först under senare år. I mitten av 
1993 bedöms ungefär 250.000 tatarer ha återvänt till Krim. En på
nyttfödelse av tatariska kulturella traditioner har påbörjats. Pro
cessen går ändå inte så fort som man skulle kunna önska. Det an
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tas att ytterligare upp till 200.000 krimtatarer är beredda att flytta. 
För att möjliggöra detta krävs ansenliga medel för att skapa nya 
arbetstillfällen, bygga bostäder och utveckla den sociala in
frastrukturen.

På samma villkor som tatarerna kan representanter för andra un
dertryckta folk få rätt att återvända och få statlig hjälp. Ar 1939 
levde i Ukraina omkring 435.000 tyskar som praktiskt taget alla 
blev deporterade till Sibirien och Kazakstan. N u genomförs ett 
statligt program  för att möjliggöra ett frivilligt återvändande till 
Ukraina av de deporterade tyskarna och deras ättlingar. Invand- 
ringsprocessen har startat. Under 1992 fram till och med första 
hälften av 1993 anlände 2.064 tyskar till Ukraina. Ytterligare 2.316 
personer av tysk nationalitet har anmält intresse att återvända. 
Byggandet av 28 bosättningar har påbörjats i Odessa-, Cherson-, 
Nikolajev-, Zaporizjia-, Dnipropetrovsk- och Donetsk-oblasten 
sam t på Krim. Tyskland lämnar ekonomiska medel till Ukraina för 
att organisera immigrationen. En mellanstatlig ukrainsk-tysk 
kommission för deporterade tyskar och deras återvändande har 
skapats och har börjat verka. Den tyska sidan har garanterat tem
porär bostäder för invandrarna. 808 bostäder i form av bostads- 
vagnar, 16 matsalar och 10 affärer har levererats. Enligt progno
serna kan upp till 200.000 människor komma att uttrycka önske
mål om att flytta till Ukraina.

ökad flyktingström
Det finns grund att anta att detta återvändande av de under ter
rorns år landsförvisade och deras ättlingar, och därvid inte bara 
tatarer och tyskar utan även representanter för andra nationalite
ter, skall bli alltmer märkbart i den allmänna strömmen av immig
ranter. Huvudm assan av immigranter består dock naturligtvis av 
ukrainare. För det första utsattes de i lika hög grad som andra et
niska grupper för utvisning och förtryck. För det andra kan många 
av de personer av ukrainsk nationalitet som nu bor i andra delar 
av OSS vilja bli medborgare i Ukraina.

För inte länge sedan genomförde moskvastiftelsen Allmänna opini
onen en opinionsundersökning bland ukrainare bosatta i Ryssland. 
Det visade sig att nästan hälften av de tillfrågade önskade erhålla 
dubbelt medborgarskap. 10 procent av den 6,6 miljoner stora
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ukrainska befolkningen i Ryssland är beredda att omedelbart 
övergå till ukrainskt medborgarskap, vilket gör att man kan kalla 
migrationspotentialen hög. I icke slaviska republiker är den up
penbarligen ännu högre än i Ryssland. Omflyttningsprocessen 
måste organiseras på statlig nivå. Detta förstår man i republiken. 
Immigrationslagen är upptagen på Högsta Rådets sessions dag
ordning i Ukraina. En förordning om en migrationsmyndighet är 
färdigställd och den börjar sitt arbete så snart lagen har antagits.

Flyktingar utgör ytterligare en grupp immigranter, jämförelsevis 
liten till antalet, men tyvärr med en tendens att växa. Med flyk
tingströmmen har antalet armenier ökat. De, och även azerbajdja- 
ner, har kommit till Ukraina från områden med nationella konflik
ter och naturkatastrofer.

Antalet flyktingar i OSS beräknas nu uppgå till en miljon personer. 
Majoriteten av dem beger sig till Ryssland. Till Ukraina uppskat
tas upp till 20.000 flyktingar ha immigrerat. Ar 1991 registrerades 
officiellt nästan 13.000. En fjärdedel placerades i Chersonoblasten, 
38 procent i tre industrialiserade oblast, Dnipropetrovsk, Lugansk 
och Donetsk, det vill säga där det var lättast för dem att få arbete. 
82 procent av antalet arbetsföra flyktingar har skaffat arbete.

Sommaren 1992 växte antalet flyktingar till Ukraina avsevärt. 
Bland dem kom 70.000 personer från de väpnade konflikterna i 
Dnestrregionen. Republikens regering föranstaltade om noggran
na åtgärder för att lämna nödvändig hjälp, garantera bostäder, 
medicinsk utrustning o s v .  Till detta har betydande medel ansla
gits. En viss stabilisering av situationen i Dnestrregionen tillåter 
nu majoriteten av flyktingarna som sökt asyl i Ukraina att åter
vända hem. Likväl, när man tar hänsyn till den geografiska närhe
ten och befolkningens sammansättning (en tredjedel är ukrainare) 
så kommer antalet immigranter som tvingas flytta från Moldavien 
ovillkorligen att bli mycket stort om krigshandlingarna återupp
tas.

landsbygden lockar ej
Avsevärda immigrantflöden sprider sig ojämnt över republikens 
territorium. Traditionellt lockande för immigranterna förblir Do
netsk-, Dnipropetrovsk- och Charkiv-oblasten, det vill säga Ukrai
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nas viktigaste industriella områden, som oavbrutet kräver ny ar
betskraft. På 80-talet har det positiva migrationssaldot växt 2,3 
gånger i republikens södra region. Så förlorade till exempel Odes- 
sa-oblasten år 1985 3.600 människor till följd av migrationen mel
lan Sovjetrepublikerna och år 1989 ökade befolkningen av samma 
anledning med 3.800 personer. Immigrationen i de sydvästra ob
lasten ökade med 49 procent. Befolkningsutflödet förändrades till 
ett tillflöde i Vinnitsa-, Volhynien-, Zjitomir-, Transkarpatien-, 
Temopil-, Chmelnitsk- och Tjemigiv-oblasten. Ett negativt migra- 
tionssaldo bibehölls år 1989 bara i Volhynien- och Tjernovits- 
oblasten.

De flesta av de inflyttade, 62 procent, bosatte sig i städerna. Ändå 
växte antalet inflyttade även på landsbygden. En sådan situation 
är ogynnsam. Den innebär att belastningen på städernas sociala 
struktur ökar, bostadsproblemen skärps och det blir svårt att lösa 
sysselsättningsfrågan. På landsbygden bibehålls ett underskott av 
arbetskraft genom att befolkningen där strömmar till städerna på 
grund av det föga tilltalande, hårda och dåligt betalda lantarbetet 
och landsbygdens dåliga levnadsförhållanden. Trots att Ukraina är 
en tätbefolkad republik så led, enligt uppgifter från den statliga 
kommittén för landsbygdens sociala utveckling, mer än en fjärde
del av landsbygdsorterna av brist på arbetskraft år 1992. Bristen 
var speciellt stor, mer än 40 procent, inom byarna i Sumy-, Polta
va-, Zjitomir- och Charkiv-oblasten. Tillgången på arbetskraft i 
byarna var tillräcklig endast i Lvov- och Transkarpatien-oblasten 
och i Krim-republiken. Enligt bedömningar behövs det omkring
300.000 fler arbetare i jordbruket. För att installera dem och deras 
familjer i de halvtomma byarna krävs en nybyggnation av bostä
der, i vilken man skulle kunna sysselsätta mer än 100.000 bygg
nadsarbetare. Just här finns potentiella möjligheter att ge immig
ranterna bostad och arbete. Och dessa möjligheter måste, såsom 
den förberedda immigrationslagen föreskriver, utnyttjas i full u t
sträckning. Likväl kan man inte undvika svårigheter. En majoritet 
av de icke slaviska republikernas rysktalande befolkning, det vill 
säga huvudsakligen ryssar, ukrainare och vitryssar, är stadsbor 
och besitter höga kvalifikationer och har erfarenhet av att arbeta i 
industrin och att bo i städer. De vill knappast bo på landsbygden. 
Det finns alltså en stor motsättning mellan å ena sidan människors 
önskningar och ambitioner och å andra sidan de reella möjlighe
terna att uppfylla dem.
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konflikter under ytan
Efter att ha granskat immigrationsprocessen i Ukraina, urskiljer vi 
tre kategorier immigranter. De som härstammar från Ukraina och 
som nu återvänder från andra forna Sovjetrepubliker, deporterade 
och deras ättlingar samt flyktingar vars inflyttning i ett eller annat 
avseende påverkar relationerna mellan de olika nationaliteterna 
och det politiska klimatet i republiken. Man måste näm na ytterli
gare en grupp som dock inte deltar, i immigrationen men likväl i 
emigrationen från Ukraina, nämligen judarna. Mellan 1959 och 
1989 har deras antal minskat till nästan hälften och deras andel av 
republikens befolkning fallit från 2 procent till 0,9 procent. Detta 
beror på assimilationsprocessen och på att de har den lägsta nati- 
vitetsnivån bland alla nationella grupper samt på den på 60-talet 
begynnande emigrationen av judar till utlandet, en emigration 
som på sista tiden uppnått en avsevärd omfattning. Under åren 
1987-1992 lämnade omkring 213.000 personer republiken för ett 
perm anent boende i Israel. Denna grupp av utvandrare utgjorde 
80 procent av alla som lämnade Ukraina under denna tid. Perso
ner av judisk börd emigrerade också till andra länder - till USA, där 
den judiska diasporan är stor och inflytelserik, och till Tyska För
bundsrepubliken.

På det hela taget är Ukraina en förhållandevis lugn region. Hittills 
har inga blodiga konflikter blossat upp inom landet, konflikter av 
det slag som i många av den förutvarande Sovjetunionens repub
liker varit vanligt förekommande. Detta känner såväl Ukrainas 
vänner som fiender till. Likväl är en överdrivet optimistisk syn in
te på sin plats. Man måste ständigt ta hänsyn till situationer som 
inrymmer konflikter för att i tid kunna avvärja dem. Immigratio
nen skapar ovedersägligen sådana situationer.

En uttalad motsättning existerar nu i en rad av Ukrainas sydliga 
oblast som under de senaste åren utsatts för en invasion av "nord
bor". Finansiellt och organisatoriskt mäktiga företag såsom Jakutzo- 
loto, i nordöstra Sibirien och Tjumenneft i västra Sibirien samt and
ra, har här anlagt hela byar för sina anställda. Således har det bara 
på Krim delats ut 26.000 jordlotter för individuellt byggande un
der de sista två åren. De lokala myndigheterna, kolchosled
ningarna, har villigt samarbetat med de rika organisationerna. I 
utbyte mot tilldelad mark har industrigiganterna med hjälp av si
na resurser lätt löst problem som under tidigare år varit olösliga 
på lokal nivå, såsom att förse bostäderna med gas eller att bygga
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vägar. Likväl stöter detta handlande sedan en tid tillbaka på pro
tester från den infödda befolkningen i Ukraina, något som myn
digheterna för närvarande inte kan ignorera. H uvudorsaken är 
denna befolknings dåliga levnads- och bostadsvillkor jämfört med 
invandrarnas komfortablare villkor.

Till följd av det ökade nationella självmedvetandet betraktar en 
rad grupper och organisationer i samhället immigrationen av 
"nordbor" som russifiering i politik och praktik, något som förenas 
med de separatistiska stämningar som uppträder i södra delen av 
republiken. Likväl finns, såsom redan sagts, bland immigranterna 
en synnerligen betydande del ukrainare som tidigare utvandrat till 
byggnadsarbete i Sibirien och Sovjetunionens norra delar. Bara i 
det sibiriska Tjumen, huvudcentrum  för Rysslands olje- och 
gasutvinning, arbetar mer än en halv miljon ukrainare. De protes
ter som riktas mot deras inflyttning i republiken är följaktligen in
te kopplade till nationell intolerans utan till det faktum att immig
rationen leder till en omfördelning av de redan knappa tillgångar
na på livsmedel, mediciner o s v  till förfång för den infödda 
ukrainska befolkningen.

ryssar m inst kränkta
Av samma natur är de ibland ytterst skarpa konflikterna kring 
krimtatarernas återkomst. De centrala myndigheternas overksam
het i det forna Sovjetunion, de uppenbarligen otillräckliga lokala 
resurserna för att organisera invandringen och tjänstemännens 
dolda sabotage, har framkallat en spontan ström av immigranter. 
Efter Sovjetunionens sönderfall står Ukraina öga mot öga med det
ta problem. Immigranters besittningstagande av mark, icke sank
tionerad byggverksamhet och myndigheternas inadekvata åtgär
der på Krim, skapar en negativ hållning till tatarerna bland dem 
som bor där och som i tatarerna ser ett hot m ot sitt välstånd.

I en opinionsundersökning år 1991 bland invånare av olika natio
naliteter i Ukrainas 30 regioner, blev de tillfrågade förelagda att 
välja u t 5 av 15 svarsalternativ som svar på om de ansåg att sam
hällets oförmåga att lösa de ekonomiska problemen var huvudor
saken till tillspetsningen av relationerna mellan de olika nationali
teterna. Av ukrainare och ryssar, som utgör en majoritet av be
folkningen, ansåg 80 procent detta. Immigranterna, oavsett vistel-
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sens längd (från 5 till mer än 20 år) hade i ännu högre grad denna 
mening.

Många av de tillfrågade - mer än 40 procent - var böjda att förklara 
de försämrade relationerna mellan folken med subjektiva orsaker: 
myndigheternas inkompetens och vissa människors illvilja. Dessa 
orsaker nämndes framför allt av människor som bott i republiken 
m indre än 5 år (nästan 50 procent av dessa), något som uppenbar
ligen kan förklaras av deras personliga erfarenheter. Det är också 
intressant att notera att framför allt ryssarna anklagade administ
rationen, medan ett betydande antal judar och greker ansåg att 
oenigheten mellan nationaliteterna är skapad på konstlad väg.

Samtidigt ansåg många tillfrågade att det finns verkliga orsaker till 
konflikterna mellan nationaliteterna. Nästan 40 procent ansåg att 
konflikterna bottnar i kränkningar av principen om folkens lika 
rättigheter och suveränitet. Det är karaktäristiskt att ryssarna an
gav detta svar i 27 procent av fallen, ukrainarna i 38 procent och 
judar, polacker och bulgarer i nästan hälften.

Av enkäten följer att framför allt de infödda invånarna - 42,1 pro
cent - upplever att en kränkning av de lika rättigheterna sker, men 
bara 30 procent av de invandrare som bott i republiken mindre än 
5 år har samma uppfattning. Detta bekräftar den infödda befolk
ningens uttalade missnöje med de existerande relationerna mellan 
de olika nationaliteterna, speciellt missnöjet hos de nationella mi
noriteterna. Samtidigt förnekas detta missnöje ofta i de ryska 
massmedia i Ukraina som försöker att i det allmänna medvetandet 
inpränta tesen om den växande ryssfobin.

Nationalistiska stämningar är lokaliserade till de västra oblasten i 
Ukraina och m an möter inte deras motsvarighet bland hela landets 
befolkning, något som resultaten från parlamentsvalen i mars 1994 
vittnar om, då företrädare för nationalistiska grupperingar endast 
erhöll fem platser i parlamentet. Resultaten från en sociologisk 
undersökning genomförd av det Sociologiska institutet vid Ukrai
nas Vetenskapsakademi understryker att just den ryska befolk
ningen känner sig minst kränkt. Ryssarna dominerar antalsmäs- 
sigt stadsbefolkningen i Ukraina, deras utbildningsnivå är högre 
än hos andra nationaliteter, med undantag för judarna. Ryssarnas 
sociala status är också oftast hög. Om man tar hänsyn till att rys
sarna utgjorde en majoritet av immigranterna på 80-talet kan man
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dra slutsatsen att det huvudsakligen är ryska immigranter som 
inte anser att kränkningen av de nationella rättigheterna är orsa
ken till konflikterna.

blandäktenskap
Frånvaron av nationella fördomar oeh i synnerhet frånvaron av 
ryssfobi motsäger tesen att blandäktenskap mellan olika nationali
teter är orsaken till konflikterna. Drygt 3 procent av de tillfrågade 
ansåg att så var fallet. Allra största antalet finns bland polacker 
och ungrare - 6 till 7 procent, allra minsta antalet bland ryssar - 
m indre än 1 procent, ukrainare - 3 procent. Dessa siffror bekräfta
des i 1992 års utfrågning av invånare i Kiev angående deras in
ställning till äktenskap mellan representanter för olika nationalite
ter. Knappt 3 procent av ukrainam a var kategoriskt mot äktenskap 
med ryssar, 51 procent var beredda att leva tillsammans m ed dem. 
M an måste lägga märke till att internationalismen bland republi
kens befolkning också bekräftas av statistiken. Enligt folkräkning
en 1989 förekommer i Ukraina 153 blandäktenskap per tusen in
gångna äktenskap. Andelen blandäktenskap är här avsevärt högre 
än i de andra republikerna i det förutvarande Sovjet. Endast Lett
land har i detta fall ett högre andel än Ukraina.

Man måste också lägga märke till att undersökningens resultat 
även vittnar om tolerans och medkänsla med flyktingar. Knappt 6 
procent av de utfrågade (7 % av ukrainam a, 8% av ryssarna) ser i 
deras närvaro i republiken en orsak till konflikt. Endast 5 procent 
av de infödda invånarna, och 10 procent av dem som kommit för 
mindre än 5 år sedan omfattar denna åsikt.

Bland de problem som kommit i dagen genom denna undersök
ning förtjänar att nämnas att bristande kunskaper om andra folks 
kulturer inte sällan framkallar konflikter mellan nationaliteterna. 
Så anser cirka en tredjedel av de tillfrågade.

Representanter för de nationella minoriteterna underströk framför 
allt vikten av att ha rätt att använda sitt modersmål: polacker - 35 
procent, greker - 31 procent, övriga - mer än 20 procent. Bland 
ukrainare och ryssar var det färre som ansåg detta viktigt - 17 pro
cent respektive 11 procent. Detta vittnar åter om den ytterst för
delaktiga situation som ryssarna åtnjuter i Ukraina.
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Trots att relationerna mellan de olika nationaliteterna i Ukraina är 
goda har utfrågningen visat att nationalism och chauvinism exis
terar bland vanligt folk. En uppfattning som är mer uttalad bland 
människor som saknar utbildning utöver den obligatoriska grund
skolan, är att en viss nationalitet befinner sig i en bättre ekonomisk 
situation än en annan. I detta ser nästan hälften av judarna och ett 
betydande antal polacker och greker en orsak till konflikter.

vikten  av a t t  förebygga konflikter
Man kan dra slutsatsen att immigrationen kan framkalla spän
ningar och konflikter oberoende av immigranternas nationella till
hörighet. Orsakerna till komplikationerna är av socioekonomisk 
karaktär. Likväl är det inte uteslutet att friktionen mellan den in
födda befolkningen och immigranterna, vilken har sin grund i 
ekonomiska svårigheter, bostadsbrist, konkurrens på arbetsmark
naden o dyl, kan förvandlas till en konflikt mellan olika nationali
teter. De existerande villkoren utgör objektivt sett grogrund för en 
utveckling av nationalism och chauvinism. Detta kan utnyttjas av 
olika politiska krafter och finna uttryck i idéer om nationell över
höghet, företrädesrätt på grund av börd och separatism.

För att detta inte skall inträffa behövs påtagliga ekonomiska fram
steg och en allmän förbättring av människors levnadsstandard. 
Det är nödvändigt att skydda individernas lagstadgade demokra
tiska fri- och rättigheter, oavsett nationalitet och oavsett vistelsetid 
i Ukraina. Det är nödvändigt att med aktiva åtgärder förbättra 
umgängeskulturen mellan nationaliteterna och höja den ömsesidi
ga respekten.

De problem som framför allt kräver en lösning är flyktingproble
met och problemet med deporterade och repatrierade som åter
vänder till Ukraina. Trots rättigheten att välja bosättningsort och 
att flytta fritt så måste Ukraina icke desto mindre reglera migra- 
tionsströmmarna efter de reella möjligheter som finns att ta emot 
invandrarna. I annat fall leder den kraftiga strömmen av männi
skor från politiskt instabila zoner till en kedjereaktion som fram
kallar nationella konflikter i republiken.

Med detta för ögonen förefaller en första uppgift vara att utarbeta 
en migrationspolitik som är baserad på motsvarande lagstiftning,
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att utveckla en migrationsmyndighet och sluta överenskommelser 
med staterna i OSS om-ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, om 
kvoter och regler för immigrationen och om regler för de utländ
ska medborgare som får tillfälligt arbete i Ukraina (intill dags dato 
är en sådan överenskommelse endast träffad med Ryssland). Un
der uppbyggnaden av det ukrainska statsväsendet får frågan om 
huruvida Ukraina skall lyckas skydda den inre enheten och und
vika konflikter mellan de olika nationaliteterna en särskild bety
delse.
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ukrainas migrationspotential

Sedan Ukraina i augusti 1991 uppnått självständighet görs ständi
ga försök att upprätta internationella ekonomiska relationer och 
att bli delaktig i den internationella arbetsmarknaden. Att upprät
ta en demokratisk stat som bygger på marknadsekonomi och med 
rättigheter för ukrainska medborgare att emigrera utan begräns
ningar är grundläggande uppgifter som också är nödvändiga för
utsättningar för den fortsatta processen. I denna artikel analyseras 
resultat från kartläggningar av den allmänna opinionen under pe
rioden 1990-1993. Fram till 1990 har liknande undersökningar inte 
genomförts eftersom emigration liksom vissa andra företeelser in
om samhällslivet förtigits. Perestrojka, jämsides med demokrati
sering och glasnost, har gett forskarna möjlighet att öppet tala om 
och analysera dessa problem. Emellertid måste man visa en viss 
grad av försiktighet när man bedömer resultaten av undersök
ningarna. Till följd av Ukrainas långvariga isolering har majorite
ten av de tillfrågade synnerligen ytliga föreställningar om vad 
emigration innebär och om dess konsekvenser. Således gav inte 
ens 1993 års enkät mer än synnerligen knapphändig information 
om de verkliga villkoren och möjligheterna när det gäller migra
tion. M er än hälften av de tillfrågade (53%) förklarade att de kände 
till svårigheterna att finna arbete i utlandet och mottagarländernas 
mycket restriktiva immigrationspolitik, medan 45 procent inte 
visste vilken inställning man i främmande länder har till emigran
ter från Ukraina. Emellertid är dessa uppgifter, alla ofullständighe
ter till trots, av intresse, då de ger en uppfattning om i vilken ut
sträckning viljan att emigrera har spridit sig.

Uppgifter från nyligen genomförda undersökningar visar en stark 
emigrationsvilja bland de ukrainska medborgarna. I november 
1990 uttryckte 45 procent av alla tillfrågade en vilja att lämna lan
det för anställning utomlands. Medborgare i Ukrainas västra ob
last visade större intresse än genomsnittet till detta. Omkring 10 
procent av de tillfrågade sade att de var beredda att lämna Ukrai
na för alltid. I jämförelse med genomsnittet i landet angav dubbelt 
så många av invånarna i Kiev och Transkarpaterna att de var be
redda att lämna landet.
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Motivet till denna önskan att lämna Ukraina varierade mellan oli
ka sociala grupper. Exempelvis skulle 70 procent av studenterna 
vilja arbeta utomlands och 23 procent av dem önskade emigrera 
för alltid. Statstjänstemän, människor med konstnärliga yrken, ve
tenskapsmän och ingenjörer uttryckte oftare än genomsnittet en 
önskan att emigrera. Generellt sett ville personer yngre än 40 år 
emigrera och i åldersgruppen 16 till 30 år uttryckte 60 procent av 
de svarande en sådan önskan. Dessutom var var fjärde ung man 
eller kvinna beredd att lämna landet för gott. N är man jämför des
sa resultat med dem som erhölls ett halvår tidigare ser man att an
talet människor som önskar lämna landet för arbete utom lands har 
ökat med 10,2 procent och att antalet som önskar lämna landet för 
gott ökat m ed 3,7 procent.1

v ä s t lockar
Sedan dess har emigrationsintresset inte minskat. Detta framgår 
av en undersökning som genomfördes i maj 1992 av moskvasocio- 
loger bland den ryska befolkningen i de forna sovjetrepublikerna. 
Trots att de svarande enbart var ryssar får resultatet av denna un
dersökning betraktas som representativt för östra Ukraina och Ki
ev, där en stor mängd ryssar bor. Undersökningen visade att 12 
procent av de tillfrågade skulle vilja lämna landet för gott. Denna 
siffra är högre än 1990. Antalet som skulle vilja hitta ett tillfälligt 
arbete utomlands har också ökat till 52 procent, och i själva Kiev 
till 54 procent. G ruppen 30-40-åringar hade den största andelen 
potentiella emigranter - 54 procent önskade emigrera för alltid och 
63 procent temporärt. Det rörde sig mest om personer som avslu
tat sin gymnasieutbildning. Av dessa var 76 procent var beredda 
att lämna landet för gott och 69 procent för att finna ett tillfälligt 
arbete utomlands. Detta gällde även högt kvalificerad arbetskraft, 
där motsvarande siffror var 48 respektive 61 procent.2

I december 1992 utförde International Organization Jor Migration 
(io m ) en studie över emigrationspotentialen i Ukraina. Den var 
synnerligen intressant eftersom den omfattade fyra östeuropeiska
länder: Albanien, Bulgarien, Ryssland och Ukraina. Detta möjlig
gjorde jämförelser. Resultaten visade att 28 procent av de tillfrå
gade i Ukraina önskade hitta ett arbete utomlands för några må
nader m edan 21 procent ville ha ett arbete som varade flera år. För 
de tillfrågade i Ryssland var motsvarande siffror 26 respektive 18
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procent. 13 procent av de tillfrågade i Ukraina och 8 procent av 
dem i Ryssland ville lämna landet för gott. Den stora gruppen av 
människor från Ukraina som vill arbeta utomlands utgörs av per
soner i åldern 30 till 34 år, akademiker eller personer som ännu 
inte avslutat sin högre utbildning.3

Att det finns ett så stort intresse av att emigrera från Ukraina kan 
delvis förklaras som ett gensvar på att det tidigare var omöjligt att 
emigrera, och delvis av attityder inom vissa politiska kretsar där 
m an söker utvecklingsmodeller i väst. Dessutom inspireras m än
niskor till tankar på emigration av massmedia som okritiskt skild
rar den västliga livsstilen och som inte rapporterar om levnads- 
och arbetsvillkoren i väst, på grund av att de har otillräcklig in
formation och begränsade kontakter med utlänningar.

pessim ism  införfram tiden
Men det finns också djupare orsaker till denna uttalade önskan att 
lämna Ukraina. Framförallt är levnadsstandarden i Ukraina lägre 
även i jämförelse med grannländerna. Med en snittlön på 50 US 
dollar i månaden (enligt svarta börsens växlingskurs) är denna 
standard betydligt lägre än levnadsstandarden inte bara i västliga 
industriländer, utan också i andra östeuropeiska länder. Ukrainas 
djupa ekonomiska kris påverkar inte bara folkets välbefinnande 
u tan  också situationen på arbetsmarknaden. Antalet registrerade 
arbetslösa har tiodubblats under 1992. Trots att det absoluta anta
let arbetslösa inte är högt (70.500 personer eller 0,2 procent av den 
tillgängliga arbetskraften i januari 1993) så uppgår den dolda ar
betslösheten enligt uppskattningar till 15-20 procent av alla in- 
dustrianställda. Enligt beräkningar gjorda av ukrainska och ut
ländska experter kan den nya marknadsekonomin leda till fristäl
lande av 2-3 miljoner människor. Först av alla tenderar de arbets
lösa att emigrera. Enligt en beräkning av IOM vill var fjärde arbets
lös lämna landet. Detta innebär dock inte att de arbetslösa skulle 
utgöra majoriteten av de framtida emigranterna. Erfarenheten från 
andra emigrationsländer visar att det är just de människor, vilka 
har arbete och inkomster att täcka flyttkostnaderna med och vilka 
har kvalifikationer som ger dem möjlighet att söka-arbete utom
lands för att höja sin levnadsstandard, som lämnar landet.
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Önskan att emigrera speglar också den unga statens komplicerade 
politiska problem. Ukraina har tills nyligen förblivit en stabil regi
on. De konfliktladdade relationerna med Ryssland, de militära 
konflikterna i Dnjestrregionen nära gränsen till Moldavien och de 
mellanetniska konflikterna på Krim (kopplade till återvändande 
av krimtatarer som deporterades under Stalins regim) kan emel
lertid resultera i allvarliga komplikationer. Den politiska krisen 
och de ständiga striderna orsakar en känsla av osäkerhet hos fol
ket och en pessimism rörande den framtida politiska utvecklingen.

Ekologiska skäl bör också nämnas. Tjernobylkatastrofen har på
verkat ett område befolkat av 3 miljoner människor. M änniskor 
som tvingats lämna platser där de rotat sig torde vara mer benäg
na att lämna Ukraina, om de fick en sådan möjlighet.

M änniskor tvinga alltså av många olika skäl att emigrera och re
sultatet av undersökningar visar detta. lOM-experter fann att 71 
procent av Ukrainas invånare trodde att personer som var villiga 
att emigrera hade ekonomiska skäl, 33 procent framhöll konsek
venserna av Tjernobyltragedin, 26 procent betonade omsorgen om 
barnens hälsa, också knuten till Tjernobyl. Emellertid har bara 14 
procent respektive 9 procent av de tillfrågade näm nt etniska och 
religösa skäl respektive våld i samband med de mänskliga rättig
heterna (i Ryssland var motsvarande siffror 35 % och 16%), vilket 
inger en viss optimism.

m issnöje med levnadsstandard
Dessa resultat sammanfaller i stort med resultatet av en enkätun
dersökning genomförd av forskare vid Ukrainas ekonomiministe
riums ekonomiska forskningsinstitut i slutet av 1992 och början av 
1993.4 Denna undersökning omfattade 1.200 respondenter i fem 
regioner i Ukraina - Dnepropetrovsk- Lviv- och Nikolajev- 
oblasten samt Krim och staden Kiev. 12 procent av de tillfrågade 
deklarerade sin avsikt att emigrera. Mest böjda för detta var män
niskor med intellektuellt arbete (25%) och i åldershänseende unga 
människor i åldern 20 till 35 år (17%). Mer än hälften (52,4%) av de 
tillfrågade uttryckte önskemål om att tillfälligtvis arbeta utom 
lands. Större delen av dessa återfanns bland de intellektuella (61%) 
och studerande (56,8%), bland ungdomar upp till 20 år (55%) samt 
bland 20-35-åringar (57%). Potentiella emigranter skulle huvud
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sakligen vilja resa till länder i Västeuropa (53%) en tredjedel till 
USA och Kanada och en mindre del till Israel. Även Australien, 
Argentina, Chile, Förenade Arabemiraten och till och med Ryss
land omnämndes. Det största antalet människor som ville till 
Ryssland fanns bland dem som bor i Dnjepropetrovskområdet och 
Krim, områden som har den största andelen ryssar i befolkningen. 
Som det främsta motivet till utvandring nämndes otillfredsställel
sen med de materiella villkoren i livet - detta anförde 76 procent 
av de tillfrågade, det vill säga något fler än när ovan näm nda en
kät gjordes i slutet av 1992 av IOM. Som orsak nummer två angavs 
svårigheten att få användning för sina färdigheter i Ukraina. Detta 
anförde 34 procent av de tillfrågade och bland ungdom ar och in
tellektuella något fler - 41 respektive 43 procent. På tredje plats 
bland huvudorsakerna för utvandring kom omsorgen om framtida 
barn (22%). Det svårartade ekologiska läget näm ndes av knappt 
5,6 procent av de svarande, eftersom materiella svårigheter tydli
gen försköt alla övriga skäl i bakgrunden.

En något annorlunda bild gav ett antal korta intervjuer, genom
förda i närheten av internationella biljettförsäljningsställen och vid 
de utländska konsulaten, intervjuer med människor som just var i 
färd m ed att resa utomlands. Äv de reella emigranterna nämnde 
90 procent otillfredsställelse med de materiella villkoren i livet, 
svårigheten att få användning för sina färdigheter i hemlandet 
(45%), omsorg om barnen (60%), önskan om att förenas med släk
tingar utomlands (52%) och en otillfredsställande ekologisk situa
tion (26%).

Dessa siffror är högre än vad föregående undersökning visade. 
Trots den samhälleliga insikten inser man inte den fulla vikten av 
den ekologiska situationen. Den utgör inte desto mindre en viktig 
påverkansfaktor. Otvivelaktigt är huvudfaktorn av socioekono- 
misk karaktär och miljöproblemen bedöms som sekundära. Efter
som endast representanter för vissa nationaliteter som lever i Uk
raina hitintills haft möjlighet att emigrera, exempelvis judar, tys
kar, och greker, brukar denna emigration kallas etnisk. Men en
dast 5 procent av de tillfrågade svarade att mellanetniska problem 
hade tvingat dem att emigrera. Det hotfullaste tecknet för Ukrai
nas framtid är det faktum att omkring hälften av emigranterna inte 
ansåg sig kunna utnyttja sin inneboende potential i hem landet och 
60 procent inte såg någon framtid för sina barn.
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ovilja  a t t  ta  em ot
Undersökningar visar att Ukrainas invånare hyser ringa hopp om 
förbättrad levnadsstandard. Enligt lOM:s undersökning hade 33 
procent av de tillfrågade i Ukraina och 67 procent i Ryssland 
m ärkt en försämring av den allmänna situationen under de senas
te tre åren och 64 respektive 57 procent räknar inte med någon 
förbättring av situationen inom den närmaste framtiden. 59 pro
cent anser den nuvarande ekonomiska marknadsekonomin vara 
felaktig (40% i Ryssland). Undersökningar före och efter december 
1991 är samstämmiga. Vi kan dra slutsatsen att kombinerade so- 
cioekonomiska och socialpsykologiska faktorer har bidragit till en 
betydande emigrationspotential. Resultatet visar att hälften av den 
ukrainska arbetskraften, d v s  omkring 14 miljoner människor, är 
villiga att emigrera för arbete utomlands och inkluderar m an även 
familjemedlemmar blir det många fler.

Emellertid ställs man inför hinder i form av landets usla ekonomi 
och mottagarländernas ovilja att acceptera emigranter från Ukrai
na. N är en försämring av levnadsvillkoren i hem landet visat sig 
vara utflyttningsorsaken har detta samtidigt skapat speciella svå
righeter att förverkliga emigrationen - människor har inte haft 
ekonomiska möjligheter att skaffa pass och biljetter till utlandet. 68 
procent av dem som deltog i ovannämnda enkät förklarade att de 
inte reste utom lands på grund av ekonomiska svårigheter. Det 
finns inga administrativa hinder och ingen statlig kontroll av emi
grationen. Eftersom lagen om in- och utflyttning antogs av parla
mentet redan 1993 kommer villkoret för att få lämna Ukraina en
dast att vara det mottagande landets inresetillstånd. Det finns 
dock en mängd tekniska hinder: bristen på gränskontroll och 
gränsposteringar och den låga kapaciteten hos redan existerande 
gränsposteringar, transportproblem och höga biljettpriser.

Externa faktorer kan i större utsträckning än interna komma att 
hindra massemigration av ukrainska medborgare. De västliga län
dernas inställning till emigrationen från öst har skärpts. Den all
männa opinionen där är negativ till en ökning av den utländska 
befolkningen. Immigrationspolitiken i alla västliga länder har bli
vit alltmer restriktiv. Den tidigare rekryteringen av arbetskraft har 
fullständigt avstannat. Arbetstillstånd utfärdas bara undantagsvis, 
och då till i första hand till representanter för den intellektuella 
eliten. Chanserna att hitta ett arbete i väst är små och de har ytter
ligare reducerats genom konkurrens från afrikanska, asiatiska och
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från andra östeuropeiska länder. Väst föredrar dem som motsva
rar arbetsgivarens krav på kvalifikationer, kulturella värderingar 
och språkkunskaper.

judar, tyskar och greker
Antalet emigranter från Ukraina ökar trots detta stadigt. Det är 
inte lätt att uppskatta hur stort det är. Före självständigheten an
sågs emigration vara något olagligt och opassande för sovjetsam
hället i .enlighet med den ideologiska dogmen. Därför existerar 
ingen adekvat migrationsstatistik. Den ukrainska staten utfärdade, 
genom sitt specialorgan i inrikesministeriet - Departementet för vi
sum och registrering (o v ir ) - utresetillstånd för sina medborgare. 
Statistik har upprättats över antalet utfärdade utresetillstånd och 
en särskiljning har gjorts mellan utresetillstånd utfärdade för dem 
som lämnat landet för gott, dem som reser av personliga skäl och 
dem som reser i affärsangelägenheter eller som turister.

OVTR:s statistik har emellertid brister. Först och främst anger den 
inte hur många som utnyttjade utresetillstånden. Vidare kan varje 
medborgare (utom de som lämnat landet för gott) ha fått flera till
stånd under ett år. Statistiken innehåller inte heller någon kvalita
tiv analys av emigrationsströmmarna med avseende på ålder, u t
bildningsnivå, yrkesutbildning och andra karaktäristika. Den sär- 
redovisar endast barn eftersom särskilda regler gäller för dem. Fö
re perestrojkan samlade o v ir  mycket detaljerad information om 
potentiella emigranter. Nu har departementet upphört med detta, 
något som var positivt ur demokratisk synpunkt men som innebar 
att staten förlorade sin enda källa till detaljerad information om 
emigrationen. Från januari 1993 gäller ett beslut från Ukrainas 
ministerkabinett enligt vilket ukrainska medborgare inte behöver 
ett speciellt tillstånd för utlandsresor från motsvarande organ. 
Detta beslut betydde att registreringen av tillfälliga resor utom 
lands av personliga skäl upphörde. Upplysningar om antalet resor 
liksom om resmålen skulle kunna vara av intresse för såväl den 
inhemska socioekonomiska politiken som internationellt.

I denna situation måste vi så långt det är möjligt analysera emi
grationens dynamik. De flesta människor som lämnar landet för 
gott består av representanter för speciella etniska grupper - judar, 
tyskar och greker. De konstgjorda begränsningarna som baserades
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på familjeåterförening avskaffades under perestrojkans år. Som ett 
resultat av detta utfärdade OVIR 5.400 utresetillstånd år 1987 (3.000 
till Israel), 13.000 år 1988 (10.000 till Israel) och 36.500 år 1989 
(33.200 till Israel). År 1990 uppgick antalet utfärdade utresetill
stånd till 73.000 (68.000 till Israel). Dessutom utfärdades 22.000 ut
resetillstånd för barn. Det betyder att antalet utresetillstånd över
steg 95.000. År 1992 reducerades emigrantströmmen något - 60.500 
utresetillstånd utfärdades (43.000 till Israel) och en del av dem 
kom aldrig till användning på grund av Gulfkriget. Denna 
minskning kunde emellertid inte förklaras enbart av händelserna 
vid Persiska viken utan också av att källorna för denna etniska 
migration började att uttömmas.

emigranter från städerna
Några nya trender blir allt tydligare. Liksom tidigare flyttade de 
flesta emigranterna till Israel men samtidigt hade emigrantström
m arna till USA och Tyskland 1991 ökat till 13.364 respektive 2.144 
personer. Året därpå blev dessa trender allt tydligare och det u t
färdades endast 35.200 utresetillstånd. Det totala antalet potentiel
la emigranter, inklusive barn, nådde 43.100. Bland dem flyttade 
13.700 till Israel, 20.000 till USA och 6.500 till Tyskland. Antalet 
utresetillstånd till Israel år 1992 var 13.700 och utgjorde knappt 6 
procent av det totala antalet tillstånd -  213.000 -  som gavs för u t
resa till Israel under 1987-1992. Antalet utresetillstånd till USA och 
Tyskland var 1992 lika stort som det totala antalet utresetillstånd 
till USA och Tyskland som utfärdats under de föregående fem åren. 
Troligen sammanhänger detta fenomen med öppnandet av ut
ländska ambassader i Kiev efter självständigheten och utveckling
en av de ekonomiska, kulturella och hum anitära relationerna. En
ligt IOMs undersökning sade var fjärde tillfrågad att de utländska 
am bassaderna var de platser där man kunde få komplett informa
tion om möjligheterna till legal emigration.

N är man analyserar den inre fördelningen av emigration skall till
läggas att den största delen av dem som lämnat landet bott i såda
na stora städer som Kiev (25% av alla emigranter), Charkiv, Odes
sa, Chernivtsi och Zjitomir-oblasten, där storleken på den judiska 
befolkningen varit betydande. Det minsta antalet emigranter flyt
tade från jordbruksregionerna.
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Tjernobylkatastrofen har uppenbarligen påverkat emigrationens 
geografiska fördelning. Tidigare invånare i Zjitomir-, Chernigiv- 
och Kiev-oblasten samt Kiev - den del som påverkats mest av tra
gedin - utgjorde 20 procent av alla emigranter år 1986, 24 procent 
år 1987, 34 procent år 1988, 31 procent år 1989, 30 procent år 1990 
och 45 procent år 1991. Denna sista siffra är anmärkningsvärd ef
tersom antalet emigranter minskat på grund av den ogynnsamma 
internationella situationen. Denna minskning har inte berört om
rådet för Tjernobylkatastrofen. Och vad mera är - antalet utrese
tillstånd utfärdade till tidigare invånare i Kiev-oblasten har ökat i 
jämförelse med tidigare antal (i absoluta tal). Ar 1991 var de dub
belt så många som år 1990. En viktig drivkraft här är omsorgen om 
hälsan - unga människor tänker därvid på sina ännu ofödda barn 
och människor i framskriden ålder noterar ogynnsamma föränd
ringar av den egna hälsan.

Den andra kategorin människor som lämnat Ukraina under de se
naste åren är de som reste av "personliga skäl". Antalet var bety
dande: 43.000 år 1986, 85.000 år 1987, 326.000 år 1988, 1.436.000 år 
1990, 2,3 miljoner år 1991 och 1,9 miljoner år 1992. Att företa en 
resa av personliga skäl kräver en inbjudan från utlandet men i de 
flesta fall köptes dessa inbjudningar för att få pass och utresetill
stånd. Det betyder att antalet människor involverade i internatio
nell migration växer. Tyvärr har vi inga uppgifter om varaktighe
ten av sådana troligen korta resor, om deras syfte eller om migran- 
ternas karaktäristika. Huvudströmmen har gått till Polen (40% år 
1990, 70% år 1991 och 75% år 1992). Fram till början av inbördes
kriget i Jugoslavien reste ett ansenligt antal dit - 30 procent av 
denna kategori år 1990 men bara 6,3 procent år 1991. Till Ungern, 
Rumänien och Tjeckoslovakien reste mellan 3 och 7 procent. Tur
kiet, Tyskland och USA var populärast bland de andra länderna.

saknar arbetstillstånd
De flesta ukrainska medborgare som reser utom lands av 
"personliga skäl" är så kallade "handelsturister" som köper en stor 
mängd varor utomlands som de importerar till Ukraina för åter- 
försäljning. Ukrainarna och andra exsovjeter upprepar helt enkelt 
polackernas tidigare erfarenheter. På 1980-talet, då Polen varken 
hade en konvertibel valuta eller god tillgång på konsumtionsva
ror, reste polacker över hela Europa och utnyttjade de höga
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prisskillnaderna mellan öst och väst. Många ukrainska medborga
re lever på denna handel och för många av dem har detta slag av 
"turism" blivit en huvudsysselsättning. De restriktiva åtgärder 
som vidtagits av polska myndigheter har emellertid gjort att den
na typ av resor minskat. Antalet utresetillstånd som utfärdades för 
Polen år 1992 var 400.000 färre än året innan. Men samtidigt var 
antalet utresetillstånd utfärdade för Rumänien år 1992 107.000 fler 
än 1991. Detta land framstår som lönsammare än andra för "han- 
delsturisterna". Eftersom villkoren för sådana resor blir sämre på 
grund av prishöjningar kan man anta att antalet personer inom 
denna kategori av migranter förblir stabilt eller kommer att mins
ka.

Enligt intervjuer som gjorts av forskare vid Kievs ekonomiska 
forskningsinstitut 1992 är 2 /3  av dem som reser av "personliga 
skäl" beredda att utnyttja varje tillfälle att få anställning utom 
lands. Minst hälften, eller ännu fler, är inte formella utan tillfälliga 
m igranter huvudsakligen till grannländer som Polen, Ungern, 
Tjeckien och Slovakien, ibland även till Grekland och Turkiet. En
ligt polska källor är omkring 200.000 ukrainska medborgare nu 
anställda i Polen. Antalet ukrainska emigrantarbetare i Tjeckien 
och Slovakien kan uppskattas till 15.000-20.000. Dessa människors 
ställning är inte reglerad i någon lagstiftning och deras vistelse i 
mottagarlandet är i realiteten olaglig. De har visum eller bosätt- 
ningstillstånd men inte arbetstillstånd. I mars 1991 antog det 
ukrainska parlamentet en lag "Om sysselsättning av befolkningen" 
som stadgar rätten för alla ukrainska medborgare att sysselsätta 
sig med yrkesaktiviteter under vistelse utomlands. Men denna rätt 
kunde inte utövas innan lagen "Om inresa och utresa" trädde i 
kraft år 1993. Denna lag, liksom lagarna "Om främlingars status" 
och "Om flyktingar", antogs av det ukrainska parlamentet i slutet 
av 1993 och början av 1994. Tillsammans med andra lagar kommer 
dessa att bilda den legala grunden för Ukrainas migrationspolitik.

Även affärsresor fungerar som en dold emigrationskanal. Antalet 
ukrainska medborgare som for utomlands "i affärer" uppgick till
666.000 år 1991 - 3 gånger fler än 1989, 10 gånger fler än 1988 och 
21 gånger fler än 1987. Denna ökning är knuten till utvecklingen 
av ett ekonomiskt och kulturellt samarbete mellan Ukraina och 
andra länder. Affärsresor banar vägen för klassisk emigration av 
arbetskraft.



Presidenten för den ukrainska vetenskapsakademin nämnde på 
akademins årsmöte att 2 /3  av de vetenskapsmän som varit utom
lands i affärer under det senaste året förlängde sina vistelser på 
kontraktsbasis.

en v ik tig  social fråga
Derma analys ger oss en möjlighet att dra några slutsatser. Först 
och främst kommer inte antalet personer som lämnar landet för 
gott att öka lika snabbt som tidigare. Emigrationen kommer grad
vis att förlora sin etniska karaktär. Antalet emigranter som reser 
på grund av "personliga skäl" blir stabilt och nära en nivå på 
2 miljoner personer årligen vilket motsvarar den ukrainska be
folkningens behov och möjligheter. Övergången till världsm ark
nadspriser och administrativa restriktioner för handeln kommer 
att utm ynna i en nedskärning av antalet "handelsturister". Troli
gen kommer antalet arbetande emigranter från Ukraina att öka. 
Trots den ekonomiska krisen och försämringen av levnadsstan
darden kommer det också att bli en ökning av dem som åker på 
affärs- och turistresor.

Som bekant har Ukraina under historiens gång redan upplevt ett 
antal emigrationsrörelser. Aren runt det förra sekelskiftet skedde 
en massemigration över Atlanten, från de västukrainska landsde
lar som vid den tiden ingick i de österrikisk-ungerska och ryska 
imperierna. En andra emigrationsvåg från dessa delar ägde rum  
under 1920- och 30-talen. En tredje våg utgjordes i huvudsak av 
"flyttande personer" som emigrerade över Atlanten i slutet på 
1940-talet och början på 1950-talet. Under den totalitära regimens 
existens var emigration endast möjlig för företrädare av speciella 
nationaliteter såsom judar, tyskar, greker, bulgarer o s v  med fa
miljeåterförening som grund och i begränsade kvoter som upprät
tades av mottagarländerna. Den politiska emigrationen, såväl den 
frivilliga som påtvingade, var liten.

Emigrationen från Ukraina har blivit en viktig social fråga som 
kommer att påverka landets framtid. Emigrationen av arbetare och 
specialister kan få allvarliga konsekvenser för landets ekonomiska 
uppbyggnad. Å andra sidan kan emigrationen också ge positiva 
effekter i form av nya erfarenheter och färdigheter, och förbättrad 
levnadsstandard och förbättrad betalningsbalans tack vare valuta
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överföringar. En avspänning kan i bästa fall uppnås på den in
hemska arbetsmarknaden. Ukraina måste lösa många politiska, 
rättsliga och socioekonomiska problem för att mildra de negativa 
följderna av emigrationen och samtidigt utnyttja alla dess fördelar. 
Det gäller att forma en emigrationspolitik som är en del av hela 
migrationspolitiken i Ukraina. H ur derma politik kommer att se ut 
i ljuset av de lagar som det ukrainska parlamentet redan antagit 
och vilka uppgifter den står inför - om detta handlar nästa artikel.

Medförfattare: E. A. Malinoskaya
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illegal migration 6
Under Sovjetunionens existens fanns inga problem med illegal 
migration som massföreteelse i Ukraina. Under de två senaste 
åren har landet emellertid, på grund av sitt geografiska läge med 
gemensamma gränser med länder som har mer öppna gränsför
bindelser med Västeuropa och även "genomskinliga" gränser till 
länderna i OSS, ham nat i centrum för en ström av illegal migration, 
som går från länder i Asien genom Ryssland. Denna ström växer 
oavbrutet och snabbt: 415 personer stoppades år 1991 och 1.225 år 
1992. År 1993 uppgick antalet sådana överträdelser till 11.308 per
soner på tio månader.

Läget förvärras av det faktum att den ukrainska statsgränsen i 
norr och söder varken existerar på papperet eller är utstakad i 
verkligheten. Ukraina har föreslagit de stater med vilka det har 
gemensamma gränser att påbörja den juridiska utformningen av 
de nationella gränserna. I slutet av 1993 undertecknades en över
enskommelse om den juridiska förvaltningen av den ukrainsk
polska gränsen. Även en överenskommelse om passager över 
statsgränsen och om förvaltningen av den ukrainsk-slovakiska 
gränsen stadfästes. En kommission fortsätter arbetet med att juste
ra gränslinjerna mot Ungern. På grund av underlåtenhet från ru
mänskt håll är en liknande process med motsvarande förvaltning i 
detta land inte påbörjad ännu. Ukrainska och vitryska regerings- 
kommissioner med uppgift att utstaka den ukrainsk-vitryska 
gränsen har bildats. Med Ryssland och Moldavien har utform
ningen av nationsgränserna inte inletts, men Ukraina har sänt 
projektdokument till båda länderna rörande denna process.

Förutom den juridiska utformningen av de nationella gränserna 
har den suveräna staten till uppgift att etablera sina egna 
gränstrupper. Tre regionala styrelser med staber i Odessa, Charkiv 
och Lviv har bildats. Gränstruppernas uppgifter består bland an
nat i att bekämpa illegal migration. Detta sker genom att skapa ett 
pålitligt kontrollsystem i öst och nord och säkerställa gränsbe
vakningen i väst. Förutom gränstrupperna bevakas gränsen också 
av tullen, Inrikesministeriets operativa förband och det för två år
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sedan bildade ukrainska nationalgardet. Den största bördan i 
kampen mot den illegala migrationen bärs för närvarande av 
gränstruppem a. För ett år sedan stoppades 70 procent av det tota
la antalet illegala migranter i samband med passkontroll av flyg, 
bilar, järnväg och sjöfart. Av de 11.308 människorna som 1993 
olovligen försökte ta sig in i Ukraina var 85 procent medborgare 
från 114 olika länder. Om den höga effektiviteten hos Ukrainas 
gränskontroll vittnar de siffror som lades fram på en konferens 
m ed delegater från europeiska länders gränstrupper i Kiev, 5-6 
oktober 1993. 1992-1993 lyckades bara 0,01 procent av alla som 
önskade, korsa den ukrainska gränsen.

Det är dock uppenbart att uppgiften att förebygga illegal migra
tion går långt utanför gränstruppem as förmåga. För att säkra kon
trollen över migrationsprocessema bildades den 6 april 1993 ett 
ministerium för nationaliteter och migration (nu omdöpt till M inis
teriet för nationaliteter, migration och religion). Kampen mot illegal 
migration på Ukrainas territorium skall också åläggas en migra- 
tionsmyndighet (som motsvarar det svenska invandrarverket) som 
enligt planerna skall lyda under näm nda ministerium. För närva
rande kontrolleras utlänningar som uppehåller sig på ukrainskt 
territorium av organ inom Inrikesministeriet (militsian). I framti
den kommer kontrollen inte att förändras i någon högre utsträck
ning. Enligt en från den sovjetiska tiden kvarvarande förordning 
om inregistrering är varje människa skyldig att vara registrerad 
och bosatt på en bestämd adress. Denna egentligen odemokratiska 
förordning gör det praktiskt taget omöjligt att flytta inom landet. 
Saknas anteckning om inregistrering i passet för detta med sig på
följder som drabbar såväl hyresvärd som hyresgäst, i vissa fall till 
och med tvångsavhysning av den senare. Eftersom lagen "Om 
immigration" fortfarande befinner sig under beredning i Ukrainas 
parlament, tillämpas för utlänningar som vistas i Ukraina lagen 
"Om utländska medborgares rättsliga status i Ukraina" (i de fall de 
lever av egna medel) och lagen "Om flyktingar" (under en viss tid 
får flyktingar materiell hjälp från staten och bor på speciellt anvi
sade platser). Vid tidpunkten då dessa lagar antogs fanns inom 
Ukrainas territorium omkring 12-14.000 utländska medborgare 
och personer utan medborgarskap, vars status det var nödvändigt 
att fastställa.
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utökad kontroll
Ministeriets juridiska avdelning har lagt ned stora ansträngningar 
för att skapa en lagstiftande bas för moderna former av reglering 
av migrationsprocesserna och för att förebygga illegal transitering 
av utlänningar. Denna avdelning beredde ett lagprojekt "Om ut
ländska medborgares rättsliga status i Ukraina", "Om flyktingar", 
"Om förordning för ukrainska medborgares ut- och inresa i Ukrai
na" och "Om immigration". De tre första lagarna, som redan anta
gits av parlamentet, fastställer en förordning för utlänningars an
komst till och vistelse på ukrainskt territorium, upprättar juridis
ka, ekonomiska och organisatoriska garantier för skydd av rättig
heterna för de personer som varit tvingade att lämna det land där 
de haft sin medborgerliga tillhörighet eller det land där de haft sin 
permanenta bosättning.

Artikel 31 i lagen "Om utländska medborgares rättsliga status i 
Ukraina" redovisar de regler som gäller för utländska medborgare 
som, när de vistas i Ukraina eller befinner sig på transitresa genom 
landet, kränker ukrainsk lag. Denna artikel anger också regler för 
täckande av utgifter. Artikel 32 handlar om förkortning av vistel
setiden i Ukraina. Artikel 33 handlar om utvisning ur Ukraina av 
utlänningar som kränkt dess lagar, inklusive har vistats på dess 
territorium illegalt. Lämpliga straff för de personer som medver
kar till den illegala migrationen och även för illegala migranter 
anges i lagen om administrativa överträdelser och i strafflagen.

Efter att ha insett att det är nödvändigt att öka ansträngningarna i 
det internationella samarbetet i kampen mot den illegala migra
tionen har Ukraina allt aktivare demonstrerat sin beredvillighet till 
internationellt samarbete på detta område. I Berlin deltog repre
sentanter från Ukraina i utrikesministerkonferensen om migra- 
tionsproblem (oktober 1991) och ministerkonferensen i Budapest 
rörande frågor om bekämpning av illegal migration (februari 
1993). I oktober 1993 ägde en konferens i Kiev rum  rörande dessa 
problem med delegater från tolv europeiska länders gränsbevak- 
ningsorgan. Deltagarna konstaterade att bland de statsgränser där 
det största antalet illegala migranter samlades var Ukrainas gräns, 
jämsides med gränser i andra östeuropeiska stater och att just des
sa länder har en stor moralisk och ekonomisk uppgift i att före- 
bygga illegal migration till Västeuropa. Det framhölls att det är 
nödvändigt att undersöka möjligheterna att skapa en koordine- 
ringsbyrå, ett gemensamt informationssystem och ett dokumenta-
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tionscentrum. Synnerligen önskvärt är också ett samarbete med 
Interpol, såsom sker i Tyskland och Österrike. Konferensdeltagar
na konstaterade att Ukraina uppfyller sin plikt i kampen mot den 
illegala migrationen med hänsyn till de möjligheter som står till 
landets förfogande och att Ukraina också har klargjort sin bered
villighet att utvidga samarbetet på detta område. Den överens
kommelse med Ungem  om kontroll av illegal immigration, som 
Ukraina undertecknade i april 1995, är ett första steg i denna rikt
ning.
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ukrainas migrationspolitik

Trots de intensiva folkomflyttningar som beskrivits i föregående 
artiklar har intill helt nyligen ingen statlig migrationspolitik exis
terat i Ukraina. Ministerkabinettets resolution "Om ofördröjliga 
åtgärder i samband med ukrainska medborgares resa utomlands", 
som upphävde de tillstånd för utlandsresa som staten tidigare ut
färdat kan bara betraktas som en tillfällig åtgärd. Inrikesministeri
ets (ROVD) lokala kontor genomförde kontroll och registrering av 
alla medborgare som reste in till Ukraina, såväl sovjetiska som 
utländska, med anteckningar i passen som underlag. Anda till pe
restrojkan förde Inrikesministeriets visum- och registreringsav- 
delning register över alla utresor som ukrainska medborgare före
tog. Det är dock uppenbart att migration inte kan regleras med 
administrativa begränsningar. Här är det nödvändigt med snabba 
socioekonomiska omdaningar i de oblast som har stor emigration - 
i Kiev, Charkiv, Odessa, Krim och Ukrainas västra oblast. Befolk
ningen måste också få uttömmande information om emigrations- 
villkoren.

Till följd av att det finns ett stort antal ukrainska medborgare som 
arbetar tillfälligt i östeuropeiska länder måste bilaterala och multi
laterala avtal träffas i fråga om skydd för ukrainska migranters ar
betsrätt, egendom, medborgerliga och sociala rättigheter (arbets
löshetsersättning, försäkringar, pension osv) .

Det skulle vara ändamålsenligt att på Ukrainas representationer i 
utlandet inrätta en speciell befattning som ansvarar för detta. En 
sådan verksamhet skulle bli effektivare om Ukraina anslöt sig till 
det internationella systemet för reglering av migration och samar
betade med den internationella migrationsorganisationen (IOM). 
På dagordningen finns också ratificeringen av viktiga internatio
nella avtal, sammanställda av bland annat ILO och FN. Nödvändig
heten att bevara emigranternas förbindelser med Ukraina kräver 
en utvidgning av det kulturella samarbetet med mottagarländer
na, speciellt i fråga om undervisning av barn och ungdom ar i det 
ukrainska språket och historien. Sker inte detta kan emigranterna 
förlora kontakten med fosterlandet och också viljan att återvända
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hem. Skyddet av emigranternas rättigheter måste inbegripa rätten 
att överföra valuta hem under utlandsvistelsen och, om m an åter
vänder till fosterlandet, ha rätt att föra in och fritt disponera över 
egendom och medel som förvärvats i utlandet. Det är också viktigt 
att få erkännande i Ukraina av kvalifikationer som erhållits under 
arbete utomlands. Målet måste vara att rationellt kunna utnyttja 
förvärvade kunskaper och erfarenheter. Hittills är "Avtal om yr
kesverksamhet och socialt skydd av ryska och ukrainska medbor
gare, som arbetar utanför sina statsgränser" det enda dokumentet 
av sådan art. Ett undertecknande av just sådana överenskommel
ser med länderna i  OSS och Östeuropa bör kunna ske inom en nära 
framtid. Historiska förbindelser och långa traditioner av flyttning 
över gränserna underlättar möjligheten att godkänna sådana do
kument. Överläggningar har redan börjat med berörda länder. Uk
raina försöker närma sig de västeuropeiska länderna Belgien, 
Tyskland, Schweiz och Frankrike samt en rad latinamerikanska 
länder med syfte att förbereda avtal om utbyte av arbetskraft. De 
sydostasiatiska länderna Thailand och Sydkorea undersöker möj
ligheten att importera ukrainsk arbetskraft och specialister. Alla 
stadier av migrationscykeln - utresan, vistelsen utomlands och 
återresan - måste behandlas i migrationspolitiken.

M an måste även ha i åtanke att ett betydande antal människor 
flyttat från Ukraina och att nu bor cirka sju miljoner i de förutva
rande Sovjetrepublikerna. Man har noterat att ukrainare flyttat 
från oss-länder med etniska konflikter till Ryssland, där immigra- 
tionspolitiken började formas tidigare och där mottagningsvillko- 
ren för immigranterna är bättre än i Ukraina. Detta aktualiserar 
framtagningen av ett program för repatriering av dessa m änni
skor. Samtidigt understryker erfarenheterna från Ryssland, där 
repatrieringen av två miljoner ryssar och en väntad inflyttning av 
ännu en miljon, framkallat betydande komplikationer av socio- 
ekonomisk och psykologisk art, behovet av en noggrann studie av 
repatrieringen av utflyttade från Ukraina. Acceptabla villkor mås
te skapas och en tidsplan för flyttningen behöver fastställas.

policy och adm inistrativa rutiner
Utformningen av migrationspolitiken blev en av de prim ära upp
gifterna för det under våren 1993 bildade Ukrainas ministerium för



nationaliteter och migration - MNM (nu ombildat till M inisteriet för 
nationaliteter, migration och religion). Jag deltog i förberedelserna av 
det projekt som strukturerade den framtida mig- 
rationsmyndigheten i Ukraina (som ungefär motsvarar invandrar
verket i Sverige). Vidare deltog jag i ett projekt som innehöll ett 
paket migrationslagar, och i alla de överläggningar som ministeri
et genomförde med andra ministerier, styrelser samt vetenskapli
ga och offentliga organisationer. Kretsen av deltagare vid dessa 
överläggningar var tämligen vid. Där fanns företrädare för Ukrai
nas ministerkabinetts kommission för mänskliga rättigheter, Utri
kesministeriet, Inrikesministeriet, Ukrainska säkerhetstjänsten, 
Arbetsmarknadsministeriet, Hälsovårdsministeriet, G ränstrup
perna och Tullen. Detta har gett mig möjlighet att förstå komplexi
teten i den uppgift som förestår den juridiska avdelningen på 
ovannäm nda ministerium (m nm ). Specifik erfarenhet saknas och 
det finns en mångfald meningar och ganska ofta stora skillnader i 
inställning hos deltagarna. Icke desto mindre lyckades man, tack 
vare ett m inutiöst arbete och idoga ansträngningar av tjänste
m ännen på MNM, att nå enighet. Parlamentet antog tre lagar av 
fyra. Alla de antagna lagarna godtar att internationell rätt får pri
oritet i den händelse att Ukrainas internationella överenskommel
ser avviker från regler som finns i dessa lagar.

a tt  emigrera blir lagligt
Eftersom emigration inte var officiellt tillåten i det forna Sovjet
unionen existerade inte heller någon emigrationspolitik. I Ukraina 
gällde från 1 januari 1993 som ett temporärt steg en regeringsreso- 
lution "Om omedelbara åtgärder beträffande utresa för ukrainska 
medborgare utomlands". Denna resolution upphävde statens rätt 
att utfärda utresetillstånd. Det var emellertid nödvändigt att anta 
en lag om utresa. Lagen "Om förordning om utresa ut- och inresa i 
Ukraina för ukrainska medborgare"1 var den första som antogs i 
slutet av 1994. Motsvarande lagar, inklusive lagstadgad rätt till 
emigration, saknas i ett stort antal länder i väst med långvariga 
demokratiska traditioner. För Ukraina var antagandet av en sådan 
lag betingat av nödvändigheten att frigöra sig från arvet från den 
totalitära regimen med sina förbud och sitt ogillande av själva 
emigrationsavsikten och sin politik att göra det totalt omöjligt för 
em igranterna att återvända till fosterlandet. Den antagna lagen 
erkänner rätten för Ukrainas medborgare (inklusive militärer) att
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resa u t ur och in i Ukraina och den fastställer också regler för vilka 
dokum ent som är nödvändiga för utlandsresor. Enligt denna lag 
kan inte en ukrainsk medborgare vägras rätten till utresa ur Uk
raina, utom  då det finns orsaker som beskrivs nedan. Med vikt 
framhålls att man skyddar ukrainska medborgares egendomar, 
pengar, värdepapper och andra personliga tillgångar, som finns 
kvar i hemlandet. Fram till perestrojkan kunde de lokala myndig
heterna, med existerande förordningar som grund, egenmäktigt 
disponera över medborgarnas bostäder och egendom om de till
bringade mindre än ett halvår på sin mantalskrivningsadress.

rättigheter och skyldigheter
Till de dokum ent som ger rätt till utresa ur Ukraina och utgör 
identitetshandling för ukrainsk medborgare, hör medborgarens 
pass för utlandsresa, resedokument för barn, diplomatpass, pass 
för tjänsteresa eller sjöfartsbok. Ukrainska medborgare, som sta
digvarande vistas i landet och uppnått 18 års ålder, kan erhålla ett 
vanligt utlandspass, genom att lämna in en personlig ansökan till 
Inrikesministeriets lokalkontor på bosättningsorten. Personer som 
framställer sådana önskemål lämnar härvid uppgifter om sig själ
va, sitt civilstånd, om det finns minderåriga barn och familjemed
lemmar för vilka försörjningsplikt föreligger och även om att det 
inte föreligger omständigheter som kan begränsa rätten till ut
landsresa. Ett sådant pass utställs för privatresor för en period av 
upp till tio år med möjlighet till förlängning med samma tid. Ut
formningen av resedokument för barn sker på grundval av ansö
kan från föräldrarna eller ett juridiskt ombud för föräldrarna eller 
barnen ifall det är nödvändigt att den minderårige självständigt 
genomför utlandsresan. Ett sådant dokument ställs ut på tre år el
ler tills dess att barnet fyllt 18 år. Om ena förälderns samtycke 
saknas (exempelvis om föräldrarna är skilda) kan barnet beviljas 
utresa genom beslut av domstol. Diplomatpass eller pass för tjäns
teresa utfärdas av Ukrainas utrikesministerium. Sjöfartsbok utfär
das av Ukrainas transportm inisterium i överensstämmelse med 
1958 års konvention om personbevis för sjömän.

Som regel utfärdas vanligt utlandspass för civila medborgare och 
resedokument för barn inom tre månader från det att ansökan 
lämnats in. I händelse av extraordinära omständigheter i samband 
med en utresandes behov av brådskande läkarbehandling eller av
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resa av en person som följer med en svårt sjuk eller i samband 
med att en anhörig som bor utomlands avlider, fullgörs formalite
terna inom tre dagar. Ifall man vägrar utfärda pass till en ukrainsk 
medborgare, lämnas motiveringen till detta beslut i skriftlig form 
till den sökande. Vid förlust av dessa dokument utfärdar Ukrainas 
diplomatiska och konsulära representationer ett intyg för återre
san till Ukraina.

Skäl för att tillfälligt vägra utresa för ukrainsk medborgare kan, 
som i andra länder, vara att den sökande har kännedom om stats
hemligheter, att han har oreglerade underhållsbidrag för barn eller 
att han ej har uppfyllt sina kontraktsplikter. Han kan också ha va
rit inblandad i kriminell verksamhet, erhållit fällande dom i 
brottmål, undvikit att fullgöra förpliktelser enligt ålagt domstols
beslut, lämnat osanna personuppgifter, hållit sig undan från 
värnpliktstjänstgöring, varit svaranden i civilprocess som förts i 
domstol eller av domstol bedömts som speciellt farlig återfallsför- 
brytare. I det första fallet måste personer, som redan har pass, 
lämna det till förvaring till Inrikesministeriets lokalkontor. I alla 
ovannäm nda fall kan passet bli tillfälligt indraget eller konfiskerat 
och detsamma kan inträffa vid utnyttjande av passet för brottslig 
verksamhet, vid avbrutet ukrainskt medborgarskap eller vid upp
täckt av förfalskat pass. Ett beslut om tillfälligt avslag att resa ut
omlands, om en förlängning av passets giltighetstid eller om en 
tillfällig indragning eller konfiskering kan överklagas till domstol 
på bosättningsorten. Ukraina sörjer för sina medborgares säkerhet 
då de vistas utomlands. Om det uppstår en extraordinär situation i 
det land där de vistas föreskriver denna lag att en varning skall 
utgå om att Ukraina kanske inte längre kan svara för medborga
rens säkerhet. Detta innebär dock inte att något förbud mot utresa 
föreligger. Lagen föreskriver dessutom att medborgaren skall vara 
försäkrad under utlandsvistelsen.

Den antagna lagen innefattar redan tidigare genomförd emigra
tion och har satt stopp för tjänstemäns godtycke i samband med 
utfärdande av pass och utresetillstånd. Korruptionstraditionerna 
är emellertid ganska seglivade och man möter även nu enstaka fall 
av missbruk. Lagen har också en annan betydelse. Den är ännu ett 
steg på väg mot uppbyggnaden av en rättsstat, där de mänskliga 
rättigheterna är säkrade, inklusive rätten att emigrera och åter
vända till hemlandet. Lagens svaga sida är att den inte garanterar 
m edborgaren rätt till valutatransferering och införsel av egendom

71



och penningmedel som intjänats utomlands och ett fritt utnyttjan
de av dessa i hemlandet. Fram till perestrojkan överfördes alla 
penningmedel som sovjetmedborgare tjänat ihop utom lands till ett 
konto i Sovjetunionens utrikesekonomiska bank och dessa med
borgare berövades möjligheten att fritt förfoga över medlen. Lik
nande tillvägagångssätt förekom också gentemot personer som for 
på tjänsteresa utomlands, speciellt i de fall då finansieringen ge
nomfördes av mottagarlandet - en stor del av medlen för tjänstere
sor konfiskerades av staten. Ett samtycke till detta från den som 
reste i tjänsten var ett nödvändigt villkor för att han skulle få till
stånd att resa. Ett sådant tillvägagångssätt kan likställas med 
plundring. Med kunskap om den växande strömmen av ukrainska 
arbetskraftsutvandrare till väst skulle det vara ändamålsenligt att i 
denna lag inkludera en artikel om skydd för egendom för de 
ukrainska medborgare som återvänder till hem landet efter vistelse 
i utlandet. Detta skulle i hög grad bidra till att förebygga att emi
grationen blir permanent. Ukraina skulle inte behöva förlora unga 
kvalificerade mänskliga resurser. Valutaöverföringarna skulle 
därtill bidra till en höjning av befolkningens levnadsnivå och ut
veckling av småföretagen.

lagen om flyk tin gar
Lagen "Om flyktingar"2 var den andra som antogs. Sommaren 1992 
inträffade en rad våldsamma händelser när Odessas oblast fick ta 
emot 70.000 flyktingar från Pridnjestrovja, sam t en stor mängd 
flyktingar från Transkaukasien, Afganistan, Pakistan och även asi
atiska och afrikanska flyktingar med flyktingintyg från United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Det blev nöd
vändigt att stifta en lag som reglerade deras vistelse i Ukraina och 
bestämde deras vidare öden. Den utformades av medlemmar av 
Ukrainas ministerkabinetts kommission för mänskliga rättigheter och 
Kommissionen för rättsordningsfrågor och kampen mot brottslighet, 
medarbetare i MNM samt andra involverade ministerier och för
valtningar. Man får inte glömma att Ukraina har anslutit sig till 
den grundläggande internationella deklarationen om mänskliga 
rättigheter. Internationella experter på detta område har getts till
träde till landets territorium. Uppgiften består nu i att ge det na
tionella rättssystem som byggs upp en demokratisk inriktning 
sam t se till att det ansluter sig till redan existerande internationella 
rättsregler.
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I sin definition av begreppet "flykting" avviker lagen i praktiken 
inte från den som ges i Génevekonventionen 1951. Personer som 
önskar erhålla flyktingstatus är förpliktade att inom tre dagar efter 
ankomsten lämna in en ansökan om detta till ett av migra- 
tionsmyndighetens lokalkontor. För personer som tvingats att 
överskrida gränsen illegalt är ansökningstiden förkortad till en 
dag. De kan dessutom också omedelbart vända sig med en ansö
kan till gränstrupperna.

Lagen räknar upp de kategorier av utlänningar som inte kan få 
flyktingstatus. Till dem hänförs framför allt personer som kommer 
från länder vars makthavande organ erkänner och garanterar de 
rättigheter och skyldigheter som är knutna till medborgarskapet. 
Flyktingstatus kan inte ges till personer som förbrutit sig mot fre
den, ej till krigsförbrytare eller till förbrytare mot mänsklighet och 
hum anitet såsom det definierats i internationell rätt. Flyktingsta
tus ges inte heller till personer som begått brott före ankomsten till 
Ukraina. Enligt mönster från många andra länder tillämpar Ukrai
na i denna lag principen om första asylland, d v s  flyktingstatus 
kan inte erhållas av dem som tidigare befunnit sig i ett annat land 
där de kunnat erhålla asyl och flyktingstatus. Det senare gäller 
dock inte personer för vilka det med gällande lagstiftning existerar 
en förenklad ordning att förvärva ukrainskt medborgarskap - i 
första hand för ukrainare eller emigranter från Ukraina som nu är 
medborgare i andra stater.

Tillerkännande av flyktingstatus erhålls av migrationsmyndighe- 
ten inom MNM. Till MNMs uppgifter hör också att upprätta områ
den med tillfälliga flyktingbosättningar, underhålla förläggningar 
för tillfällig utplacering av flyktingar, bestämma storleken på un
derhållet till flyktingarna, upprätta regler för tillerkännande av 
flyktingstatus och bedöma överklaganden av beslut om flyk
tingstatus. En centraliserad registrering av flyktingar och ansök
ningar om flyktingstatus kommer att ske. Lokalkontor för migra- 
tionsmyndigheten skall upprättas i alla Ukrainas oblast, republi
ken Krim, samt städerna Kiev och Sevastopol som är direkt under
ställda republiken Ukraina. På den lokala nivån fattas beslut om 
flyktingstatus för personer som inkommer med vederbörliga an
sökningar. Dessa registreras och platsen för dessa flyktingars till
fälliga bosättning bestäms. Vid behov förs de till förläggningar, 
erhåller ekonomiskt bidrag samt social och medicinsk hjälp. Efter
som lagen föreskriver att flyktingarna har rätt till temporär an
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ställning skall migrationsmyndighetens lokalkontor medverka till 
förmedling av sådan anställning.

samm a medborgerliga rättigheter
Under förberedelseperioden har uppdelningen av uppgifterna på 
särskilda ministerier och ämbetsverk diskuterats med speciell 
skärpa. I den av parlamentet antagna slutliga versionen är övriga 
ministeriers och ämbetsverks skyldigheter fastställda av Statliga 
kommittén för skydd av statsgränsen enligt följande: G ränstrupperna 
skall hindra olaglig överträdelse av gränsen och tar emot ansök
ningar om flyktingstatus. Tillsammans med Inrikesministeriet 
klarlägger Ukrainas säkerhetstjänst vilka personer som inte kan 
erhålla flyktingstatus. Ukrainas arbetsmarknadsministerium läm
nar om möjligt hjälp till temporär anställning. Utrikesministeriet 
tar initiativ till att internationella avtal i frågor gällande skydd av 
flyktingarnas sociala, ekonomiska och övriga rättigheter och in
tressen kommer till stånd och anvisar medel för mottagandet av 
flyktingarna. Utrikesministeriet medverkar också till att flyktingar 
i Ukraina kan upprätta förbindelser med utländska medborgare 
och juridiska personer i utlandet och ministeriet vidtar åtgärder 
för att flyktingarna skall kunna återvända till det land där de har 
sitt permanenta boende eller flytta till andra länder, där de beviljas 
asyl.

Beslut om tillerkännande av flyktingstatus skall fattas inom en 
månad. Den asylsökande kan överklaga ett avslag till MNM som 
fattar beslut om detta inom högst en månad. Under väntan på be
sked får personer som ansökt om plats på tillfälliga flyktingför
läggningar rätt till temporär anställning, rätt till utbildning, rätt till 
medicinsk och social hjälp, rätt att utnyttja bostad (inte mer än 3 
månader) och rätt att fritt utöva sin religion.

Efter ett positivt besked placeras den sökande tillfälligt på en flyk
tingförläggning. Inom tre dagar måste han registrera sig på Inri
kesministeriets lokalkontor. För att undvika spridning av infek
tionssjukdomar är personer som sökt om flyktingstatus tvungna 
att genomgå medicinsk kontroll enligt Hälsovårdsministeriets 
krav. På grund av Ukrainas svaga ekonomi begränsas flyktingsta
tusen till en tidrym d av tre månader. Denna tid kan förlängas efter 
beslut av migrationsmyndigheten. Flyktingen kan inte återsändas
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eller med tvång återföras till det land varifrån han kommit om or
sakerna till flykten fortfarande kvarstår.

I överensstämmelse med den antagna lagen har en person som er
hållit flyktingstatus praktiskt taget samma rättigheter som andra 
medborgare. Han har rätt att välja tillfällig vistelseort från den av 
migrationsmyndigheten förelagda förteckningen. Han får flytta 
inom landet på villkor att han iakttar de regler som gäller för u t
länningar. Han har rätt till anställning och rätt att idka företagar- 
verksamhet enligt de villkor som gäller för utlänningar. H an har 
rätt till hälsovård och semester enligt samma lagar som gäller för 
ukrainska medborgare och rätt till social trygghet. Vidare har han 
rätt till bostad och utbildning samt att få ta del av det kulturella 
utbudet liksom rätt till tanke- och yttrandefrihet och fri religions
utövning. Vidare har han rätt till lagligt skydd av den personliga 
integriteten, brevhemligheten liksom telefon- och telegrafhemlig
heten. Flyktingen har också rätt till lagligt skydd mot trakasserier, 
lagligt skydd till liv och hälsa, den personliga friheten och bosta
den sam t också skydd av lös och fast egendom och skydd av rät
ten att kunna bli medlem i lagliga organisationer i överensstäm
melse med deras stadgar.

m otverka passivisering
Ukraina har på grund av sin vacklande ekonomi under en lång tid 
inte kunnat ge stöd åt flyktingar men öppnar nu möjligheten för 
dem att ta arbete som anställda eller självständiga företagare. Det
ta beslut har accepterats av såväl ekonomiska som psykologiska 
skäl, eftersom människor bör stimuleras till ett aktivt liv vilket 
motverkar den passivisering av asylsökande som m an kunnat 
iaktta i en rad andra europeiska länder. Jämsides med dessa rät
tigheter har flyktingen också en rad skyldigheter. H an skall iaktta
ga Ukrainas konstitution och lagar, statsmaktens verkställande or
gans förordningar, regionala och lokala självstyrelsers krav, upp
fylla de krav som statliga organ och officiella personer ställer och 
vilka är inriktade på att skydda samhällsordningen. Detaljregle
ringen i formuleringen av lagens speciella artiklar, däribland de 
som berör flyktingars rättigheter och skyldigheter, förklaras inte 
bara av ärvda traditioner i lagstiftningen. En strävan är att över
vinna de negativa följderna av det förutvarande samhällssystemet 
med dess kränkning av människans rätt och frihet och med dess

75



totala övervakning av egna och utländska medborgare. Lagen syf
tar till att skydda individen mot tjänstemannagodtycke.

Lagen föranstaltar att flyktingstatus kan förloras om personen 
ifråga frivilligt återvänder till landet för sin nationella tillhörighet 
eller till det land där han haft sin stadigvarande vistelseort, om 
han förvärvar nytt medborgarskap och utnyttjar beskydd från 
landet för sitt nya medborgarskap, eller om han på beslut av 
ukrainsk domstol dömts till frihetsberövande genom en dom som 
vunnit laga kraft. Dessutom kan migrationsmyndigheten beröva 
personen flyktingstatusen om omständigheterna under vilka han 
erhållit flyktingstatus upphört att gälla, om uppenbarligen lögn
aktiga uppgifter eller förfalskade dokument ingivits som underlag, 
om denna person enligt vissa grunder anses utgöra ett säkerhets- 
hot för samhällsordningen eller anses utgöra en hälsorisk. Ett så
dant beslut kan överklagas inom en vecka till MNM eller till dom
stol.

utlänningars rättsliga sta tus i ukraina
Rättslig status för en utlänning som förlorat sin flyktingstatus fast
ställs av lagen "Om utlänningars rättsliga status i Ukraina"'. Den
na lag (som också gäller för personer utan medborgarskap) antogs 
på grund av behovet att fastställa den rättsliga ställningen för den 
ständigt växande utländska befolkningen i Ukraina.

Utlänningar som är stadigvarande bosatta i Ukraina garanteras 
samma rätt och frihet samt har samma skyldigheter som ukrainska 
medborgare. Undantaget är valbarhet till statlig eller kommunal 
församling och rösträtt, rätt till inträde i politiska partier i Ukraina 
och skyldigheten att genomgå militärtjänstgöring. Lagen medger 
en bestäm d kategori utlänningar rätten att erhålla asyl och flyk
tingstatus i föreskriven ordning.

Utlänningar behandlas lika inför lagen oavsett härkomst, social 
och ekonomisk ställning, ras och nationell tillhörighet, kön, språk, 
religionstillhörighet, typ och karaktär av sysselsättning o dyl. Be
stäm da begränsningar i rättigheterna kan komma att införas gent
emot medborgare från sådana länder där ukrainska medborgares 
friheter och rättigheter begränsas. Lagen föreskriver att utlänning
ars utnyttjande av fri- och rättigheter i Ukraina inte får skada sta
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tens intressen eller inkräkta på ukrainska medborgares och andra 
personers rättigheter och legala intressen. Utländska medborgare 
är skyldiga att respektera och iaktta Ukrainas konstitution och la
gar samt visa aktning för ukrainska folkets seder och traditioner.

Utlänningar kan immigrera till Ukraina för bosättning eller an
ställning under en begränsad tidsrymd. Regler för beviljande av 
tillstånd till immigration och permanent eller tem porärt uppe
hållstillstånd är fastställda i lagen "Om immigration", som skall 
behandlas i det ukrainska parlamentet. Tillstånd till immigration 
och tillstånd till perm anent bosättning kan ges till utländsk m ed
borgare om han har rätt därtill i kraft av följande: Det första är nä
ra släktskapsförhållande med ukrainsk medborgare (far, mor, 
bror, syster, hustru, make, farföräldrar eller morföräldrar, barn
barn). Av tradition omfattar begreppet familj i Ukraina tre genera
tioner, till skillnad från i väst. Rätt till perm anent vistelse i landet 
får också utländsk medborgare som försörjer ukrainsk medborga
re, är försörjd av ukrainsk medborgare eller gift med ukrainsk 
medborgare.

Permanent uppehållstillstånd i Ukraina kan också den få som har 
en legal inkomstkälla där. Alla återstående utländska medborgare, 
som har andra legala grunder för vistelsen, anses uppehålla sig 
tem porärt på ukrainskt territorium. De är skyldiga att i lagstadgad 
ordning förete nationella pass eller likvärdiga dokument och läm
na Ukraina när den begränsade vistelseperioden har upphört.

I överensstämmelse med Ukrainas konstitution och lagen "Om 
medborgarskap" kan utlänningar anhålla om ukrainskt medbor
garskap. Som regel är detta möjligt först efter fem års vistelse i Uk
raina m en även i händelse av att det tidigare medborgarskapet har 
upphört. Dubbelt medborgarskap tillåts endast för medborgare 
från länder med vilka Ukraina undertecknat ett bilateralt avtal om 
detta. Ännu har dock inget sådant avtal undertecknats.

få  undantag
Utlänningar kan flytta inom Ukrainas territorium och välja bo
stadsort i Ukraina i överensstämmelse med den förordning som 
Ukrainas ministerkabinett upprättat. Särskilda begränsningar i rät
ten att flytta och val av bostadsort kan bli aktuella av säker
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hetsskäl eller för att bevara lag och ordning, undvika hälsorisker 
eller för att försvara ukrainska medborgares och andra personers 
rättigheter och legala intressen Därför är utlänningar skyldiga att 
meddela Inrikesministeriet varje förändring av bostadsort. På så 
sätt har staten kontroll över flyttningarna.

Utlänningar får sysselsätta sig med företagande, investeringar, u t
rikeshandel och andra legala verksamheter. Därvid har de samma 
rättigheter och skyldigheter som ukrainska medborgare. Varje u t
länning som vistas perm anent i Ukraina har rätt till anställning. 
Det finns emellertid vissa begränsningar vad gäller sysselsättning
ar för utlänningar. Dessa begränsningar är knutna till befattningar 
och sysselsättningar vilka kräver ukrainskt medborgarskap. Ur 
arbetshänseende har utlänningar generellt samma rättigheter och 
skyldigheter som ukrainska medborgare. Det sagda gäller också 
beskattning.

Permanent bosatta utlänningar i Ukraina erhåller fri läkarvård i 
likhet med ukrainska medborgare. Personer med tem porärt uppe
hållstillstånd erhåller vård enligt en förordning som upprättats av 
Ukrainas hälsovårdsministerium. Dessutom har perm anent bosat
ta utlänningar rätt att erhålla pension, hjälp och andra sorters so
cialt skydd i överensstämmelse med internationella överenskom
melser och normer, fastställda i Ukrainas lagstiftning. Under vissa 
omständigheter beräknas pensionens storlek med hänsyn till 
tjänstgöringstid i utlandet.

Eftersom det råder brist på hyresbostäder är utlänningar som vis
tas perm anent i Ukraina inte privilegierade utan får hyra bostad 
på samma villkor som ukrainska medborgare. Utlänningar har rätt 
att äga bostad. De garanteras skydd av egendom och förmögenhet 
och övriga personliga rättigheter.

Utlänningar äger rätt att i samma grad som ukrainska medborgare 
erhålla utbildning. De som antagits till en läroanstalt har rättighe
ter och förpliktelser i enlighet med gällande ukrainska regler för 
studerande (inklusive rätten att erhålla stipendium). Detsamma 
gäller rätten att ta del av existerande kulturutbud.

Permanent bosatta utlänningar har rätt att i likhet med ukrainska 
medborgare inträda i föreningar grundade av ukrainska medbor
gare om detta inte strider mot dessa föreningars stadgar. Utlän
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ningar får dock inte vara medlemmar i ukrainska politiska partier. 
Lagen inte bara garanterar utlänningar religionsfrihet utan förbju
der även hets mot religiöst troende. I motsats till vad som gäller i 
t ex Frankrike begränsas inte rätten för utlänning att ingå äkten
skap med en inhemsk medborgare och därmed få uppehållstill
stånd och inte heller rätten att få ett äktenskap upplöst. I äkten
skap och familjeliv har utlänningar samma rättigheter och skyl
digheter som ukrainska medborgare. Viktigt är också att utlän
ningar garanteras full integritet vad gäller person och familj, 
skydd av brevhemligheten, liksom telefon- och telegrafhemlighe
ten. De garanteras aktning och samma människovärde som 
ukrainska medborgare samt rätt att vända sig till domstol och 
andra statliga organ för skydd av sina rättigheter.

regler fö r  in- och utresa
Lagen fastställer ordningen för in- och utresa i Ukraina för utlän
ningar. För inresa till Ukraina måste man uppvisa giltigt nationellt 
pass eller dokument som ersätter pass samt inresevisum (mellan 
länderna i OSS gäller visumfri genomresa).

Utlänning kan förbjudas inresa av säkerhetsskäl och för skydd av 
samhällsordningen, av hälsoskydd eller för skydd av ukrainska 
medborgares och andra personers rättigheter och lagliga intressen. 
Han kan nekas inresa om han lämnat osann uppgift eller om han 
inte inlämnat nödvändiga dokument, om visum, nationella pass 
eller motsvarande dokument är förfalskade, förstörda eller inte 
överensstämmer med fastställd utformning eller om han försöker 
resa in på dokument som tillhör någon annan person. Det är för
bjudet för utlänning att resa in om han vid gränspasseringen brutit 
mot några gränspasseringsbestämmelser, tullbestämmelser, hälso- 
vårdsbestämmelser eller inte uppfyllt de legala krav som företrä
dare för Ukrainas gränstrupper, tull eller andra myndigheter som 
genomför kontroll vid gränspasseringen ställt, liksom om det 
framkommit fakta som visar att han överträtt ukrainska lagar un
der tidigare vistelse i landet. I sådana fall görs i utlänningens do
kum ent en anteckning som annullerar hans rätt till inresa i Ukrai
na under en tidrymd som fastställs enligt reglerna för inresa till 
Ukraina. Sådana personer överlämnas sedan till företrädare för 
gränstrupperna i det angränsande landet eller förpassas i föreskri
ven ordning över ukrainska gränsen.
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För utresa ur Ukraina krävs av utlänning att han har giltiga do
kument och utresevisum. Utresa kan förbjudas om det finns grund 
att ställa utlänningen till ansvar för kriminell handling och tills 
dess granskningen av målet avslutats. Om han är dömd att avtjäna 
straff för brott han begått och tills dess han avtjänat straffet kan 
utresa hindras. Ett annat skäl att hindra utresa är om statliga sä- 
kerhetsintressen äventyras. Som exempel kan utresa uppskjutas 
om en utlänning inte förmår uppfylla sina ekonomiska skyldighe
ter och därvid påverkar företags, institutioners, organisationers, 
ukrainska medborgares eller andra personers intressen.

Speciella regler kommer att upprättas för inresa till Ukraina, utre
sa ur Ukraina och utländska medborgares genomresa över Ukrai
nas territorium i överensstämmelse med den lag som Ukrainas 
ministerkabinett kommer att lägga fram. Om utlänningar underlå
ter att iaktta denna lag vidtas åtgärder gentemot dem i enlighet 
med rådande ukrainsk lagstiftning. Om utlänning begått brott, 
administrativ eller annan rättsöverträdelse, skall han dock bära 
ansvaret på samma grunder som ukrainska medborgare. Utlän
ning som bryter mot ukrainsk lag kan få den fastställda tidsrym
den på sin vistelse i Ukraina avkortad. Ett sådant beslut fattas av 
Inrikesministeriet.

N är denna lag antas får Inrikesministeriets organ rätt att förpassa 
de utlänningar vilkas verksamhet utgör en risk för den statliga sä
kerheten eller samhällsordningen eller vilkas förpassning är nöd
vändig ur hälsoskyddssynpunkt eller för att skydda ukrainska 
medborgares och andra personers rättigheter och lagliga intressen. 
Även personer som brutit mot näm nda lag eller mot tull- och valu
tabestämmelserna liksom mot annan ukrainsk lag kan komma att 
förpassas. Beslut om utvisning fattas av Inrikesministeriet eller 
säkerhetstjänsten. I överensstämmelse med beslutet är den utländ
ske medborgaren tvungen att lämna Ukraina inom en i beslutet 
fastställd tidrymd. Om han underlåter att lämna landet häktas han 
och tvångsutvisas. Härvid görs en anteckning i utlänningens do
kum ent om att han betraktas som en "icke önskvärd person" och 
ett utresevisum skrivs ut. Denna utvisning genomförs på den ut
ländske medborgarens egen bekostnad eller på bekostnad av be
rörd organisation eller av ägarna till det transportföretag med vil
ket han anlände till Ukraina. I några fall kan utvisning av utlän
ning ske på statens bekostnad.
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ny inre kontroll
Den senaste lagen, "Om immigration", slutarbetas för närvarande 
och kommer att föreläggas Ukrainas parlament för granskning. 
N är m an talar om ukrainsk immigrationspolitik måste man beakta 
en rad omständigheter och begränsningar. Eftersom vissa länder 
inom OSS saknar gränskontroll är det omöjligt att genomföra en 
sträng kontroll vid inresan. Därför blir det nödvändigt att flytta 
över tyngdpunkten till en inre kontroll.

Sannolikheten är stor att utvandrade ukrainare som nu lever i OSS 
kan komma att repatrieras. Det finns en risk att den ekonomiska 
situationen skall ge upphov till en oönskad massimmigration. 
Formuleringen av lagens artiklar skall preciseras, men huvud
principerna är redan fastslagna: prioritet skall ges till personer 
som tidigare flyttat från Ukraina, personer som har släktförbindel
ser med Ukraina och högkvalificerade specialister.

Det är känt att möjligheterna att ta emot och härbärgera immigran
ter i det nuvarande Ukraina är väsentligt begränsade. Den av la
gen fastställda kvoten för immigranter (inklusive utlänningar som 
kommit för perm anent boende och de som har mål att upprätthål
la en tillfällig anställning under en tidrymd som Ukrainas ar- 
betsministerium bestämmer), överstiger under ett år inte 0,1 pro
cent av Ukrainas folkmängd. I kvoten skall inte inräknas personer 
på vilka Ukrainas lag "Om rehabilitering av offren för politiska 
repressalieåtgärder i Ukraina" kan tillämpas och repatriander av 
ett antal angivna nationaliteter som tvångsförflyttats u r Ukraina 
samt medlemmar av deras familjer, inte heller utlänningar som 
erhållit asyl i Ukraina eller personer som anlänt med familjeåterfö
rening som mål och inte heller dem för vilka en förenklad proce
dur för att erhålla ukrainskt medborgarskap har föranstaltats.

Liksom i andra länder med immigration kommer frågan om ar
betstillstånd till dem som kommit med anställning som mål, att 
avgöras i samråd med Ukrainas arbetsministerium med hänsyn till 
situationen på arbetsmarknaden. Denna lag tillämpas inte på så 
kallad pendlande migration till angränsande ukrainska oblast om 
immigranten bevarar sin stadigvarande bosättningsort i ett närbe
läget grannland till vilket han regelbundet återvänder. Sådan 
migration regleras av organ för den regionala självstyrelsen. Im- 
migrationstillstånd ges vid uppvisande av inbjudan från släkting 
som står som garant för den inbjudne (för personer som ämnar
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bosätta sig permanent i Ukraina) eller inbjudan från arbetsgivare 
och tillstånd av Ukrainas arbetsministerium (för sådana som an
söker om tillfällig anställning).

Arbetstillstånd krävs inte för repatriander och inte heller för dem 
som anlänt för familjeåterförening, för flyktingar eller personer 
som erhållit asyl i Ukraina, inte heller för ledare av utländska och 
"joint venture"-företag, för företrädare för utländsk sjöfart och ut
ländska flygföretag som verkar på ukrainskt territorium eller för 
anställda på utländska massmedieföretag vilka erhållit ackredite- 
ring.

Immigranter som bor och arbetar tillfälligt i Ukraina har rätt att 
under sin vistelse där inbjuda sin familj på villkor att de kan ga
rantera deras försörjning, d v s  existensminimum till varje famil
jemedlem. Personer som anländer till Ukraina i personliga ären
den för en begränsad tidsperiod har inte rätt till arbetstillstånd.

Inbjudan fordras inte för sådana personer för vilka en förenklad 
procedur för att erhålla medborgarskap föranstaltats, under förut
sättning att de har eller kan förvärva bostad i Ukraina. Förutom 
inbjudan måste utlänningen förete en kopia av ett dokument som 
intygar identitet, uppgifter om familjens sammansättning, resultat 
av AIDS-test, kopia på dokument som visar yrke och kvalifikatio
ner, intyg om att han inte varit dömd för brott, upplysningar om 
att legala inkomstkällor existerar och för senast näm nda kategori 
också upplysningar om att bostad i Ukraina finns eller går att för
värva.

Avsikten med dessa begränsningar är att förebygga mellanetniska 
konflikter med ekonomisk grund, eftersom delar av lokalbefolk
ningen kan uppfatta immigranterna som oönskade konkurrenter 
vid fördelningen av begränsade varu- och bostadsresurser liksom 
arbetstillfällen och se dem som konkurrenter inom affärsverksam
het och handel. Den statliga regleringens uppgift är just att maxi
malt bevaka alla berörda parters intressen - den inhemska befolk
ningens och immigranternas, samt statens. Staten välkomnar å ena 
sidan inflödet av utbildade och kvalificerade människor och men 
kan å andra sidan inte bortse från möjligheten av en omvandling 
av samhällets etniska och sociala struktur som en konsekvens av 
immigrationen.
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alla inte välkomna
Ansökan om immigrationstillstånd skall skickas till diplomatiska 
företrädare eller till Ukrainas konsulära myndigheter utomlands 
(om utlänningen befinner sig där) eller till MNM eller migra- 
tionsmyndigheten. Handläggningstiden är maximerad till tre må
nader. Ansökan om arbetstillstånd måste handläggas av Ukrainas 
arbetsministerium inom en månad.

Personer med allmänfarliga infektionssjukdomar, enligt en lista 
upprättad av Världshälsoorganisationen (WHO) och Ukrainas häl
sovårdsministerium, kan nekas tillstånd att immigrera. Personer 
som på grund av sin fysiska och psykiska status inte kan försörja 
och ta hand om sig själva och inte har förmyndare i Ukraina, för- 
ståndshandikappade och psykiskt sjuka, alkoholister och narko
maner, personer som inte har haft någon legal inkomstkälla under 
sin vistelse i det land de kommer ifrån, personer som är dömda för 
brott, personer vilkas verksamhet är riktad mot det konstitutionel
la statsskicket, den territoriella helheten och Ukrainas nationella 
intressen, personer som utvisats ur Ukraina under den senaste 10- 
årsperioden och personer som uppsåtligt lämnat oriktiga uppgif
ter eller förfalskade identitetsdokument eller helt saknar sådana 
kan också nekas immigrationstillstånd.

Efter att ha erhållit tillstånd till immigration får utlänningen ett 
inresevisum med ett års giltighet som utfärdas av Ukrainas utri
kesministerium. Om immigranten inte anländer till Ukraina under 
denna tid, prövas frågan om hans immigration ånyo i laglig ord
ning. Efter ankomsten till Ukraina är immigranten skyldig att re
gistrera sig hos Inrikesministeriet inom tre dagar och inom en 
vecka erhålla ett tillstånd för permanent eller temporärt uppehåll 
från migrationsmyndigheten. Utlänning har efter ingånget äkten
skap med person som vistas permanent i Ukraina, rätt att erhålla 
tillstånd för temporär vistelse i Ukraina under en tidrym d av tre år 
och sedan denna tid utlöpt, efter att ha företett en gemensam an
sökan från båda makarna, få permanent uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för vistelse i Ukraina kan annulleras av MNM 
inom fem år från och med att det erhållits (i överensstämmelse 
med lagen "Om medborgarskap" kan utlänning efter fem års vis
telse i Ukraina ansöka om medborgarskap i landet), om det upp
dagas att immigranten gett avsiktligt oriktiga uppgifter om sig 
själv eller lämnat förfalskade dokument eller begått brott. Om

83



immigranten på eget initiativ eller genom egen förskyllan brutit 
ett anställningsavtal före utsatt tid kan tillståndet annulleras. Ett 
sådant beslut tas av MNM inom en månad efter det att information 
om grunderna för annulleringen av uppehållstillståndet erhållits. 
Ett meddelande om beslutet och grunderna för detta, skickas till 
immigranten inom sju dagar efter det att beslutet fattats och inom 
en m ånad efter annulleringen av uppehållstillståndet är immigran
ten skyldig att lämna Ukraina. I annat fall utvisas han enligt ve
derbörlig artikel i lagen "Om utlänningars legala status i Ukraina". 
Utlänning kan åter ansöka om immigrationstillstånd till Ukraina 
efter tre år från det att han erhållit beslut om avslag på sin ansö
kan tillstånd att immigrera.

slu tsatser
Införandet av de beskrivna lagarna bromsas väsentligt av den 
långsamma uppbyggnaden av nödvändig infrastruktur i Ukraina. 
Den i lagarna näm nda migrationsmyndigheten (invandrarverket) 
har alldeles nyligen grundats och iordningställandet av flykting
förläggningarna pågår. Jag gavs tillfälle att ta aktiv del i plane
ringen av migrationsmyndigheten. Hänsyn togs även till utländ
ska erfarenheter, däribland från Sverige. I allmänna drag såg 
migrationsmyndighetens struktur u t på följande vis: Ett centralt 
departement skall vara placerat i Kiev och underställt MNM. Lo
kalkontor skall finnas i alla Ukrainas oblast, republiken Krim och 
städerna Kiev och Sevastopol. Inom dessa lokalkontor bildas av
delningar som har till uppgift att handlägga ansökningar om im
migration och asyl, föra statistik samt förvalta flyktingförlägg
ningarna. Samarbete med Inrikesministeriets organ är planerat lik
som med utländska säkerhetstjänster för informationsutbyte angå
ende personer som söker asyl. Syftet är att hindra illegal immigra
tion. Problemet med bristen på specialister förblir akut. Rutinerna 
kommer att behöva anpassas till de specifika lokala omständighe
terna och finansiella möjligheterna.

Man bör notera att det existerande systemet inte kan utöva kon
troll över de temporärt boende utlänningarna som vistas i Ukrai
na. Det faktum att det är möjligt att på en flygplats eller vid en 
gränskontrollstation köpa ett tredagarsvisum för 50 US dollar gör 
det praktiskt taget omöjligt att kontrollera dessa "transitmigran- 
ters" fortsatta flyttningar och aktiviteter. Man kan kalla dem "tran-
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sitmigranter" eftersom de flesta planerar att i framtiden flytta vi
dare västerut. De kan emellertid på sitt tredagarsvisa vistas i Uk
raina under månader och längre än så.

Under en IOM-undersökning i Ukraina förklarade bara 14 procent 
av de intervjuade att det fanns några svårigheter att invandra till 
Ukraina.4 De kom huvudsakligen från Afganistan, Kina, Indien, 
Nigeria, Somalia, Pakistan, Vietnam och Syrien. De såg Ukraina 
som en tillfällig tillflyktsort på vägen västerut. Transitmigranterna 
betraktade Ukraina som lockande med hänsyn till de låga priser
na, möjligheten att starta egna företag eller idka handel samt där
för att det var relativt lätt att erhålla högre utbildning.5 De flesta 
hade dessutom vänner och släktingar i landet. Fastän 43 procent 
av de intervjuade inte hade fast arbete förklarade 41 procent att de 
drev egna företag eller idkade handel i liten skala. För 25 procent 
var detta deras huvudsakliga inkomstkälla.6 Fastän bara 32 pro
cent av de intervjuade kommer att stanna i Ukraina och knappt 4 
procent uttryckte önskemål om att leva där permanent, kan man 
förmoda att dessa transitmigranter med stor sannolikhet blir en av 
källorna till påfyllning av Ukrainas immigrationsbefolkning.7

Vi förutsätter att lagen "Om immigration" antas av Ukrainas par
lament i den form som den förberetts av m n m . Den formulerade 
immigrationspolitiken kommer att inkludera drag dels av gästar- 
betarsystem och dels av permanent immigrationssystem.8 Det fak
tum  att denna lag antas betyder att Ukraina erkänner sig vara ett 
immigrationsland. Det är uppenbart att dess framtida immigra- 
tionspolitik kommer att innefatta delar av båda systemen. Särdra
gen i Ukrainas historiska utveckling och den pågående statsbild- 
ningsprocessen kommer att prägla lagen och göra den selektiv. 
Den senare omständigheten tar sig utryck i en strävan att "samla 
nationen" dvs att uppm untra utvandrare från Ukraina och deras 
ättlingar att återkomma. Just dessa och även de personer som har 
släktförbindelser med Ukraina, liksom högkvalificerade specialis
ter, utgör de kategorier som prioriteras (såsom i USAs immigra- 
tionslagstif tning).

Härigenom förklaras det förhållandet att lagarna utsträcker nästan 
alla rättigheter som ukrainska medborgare har till att också gälla 
alla utlänningar som är permanent bosatta i landet. I lagarna sak
nas en rättfram politik i förhållande till immigranterna, dvs en 
samling åtgärder avsedda att möta immigranternas specifika be
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hov. Det finns t ex inga speciella program som gäller bostadsför
sörjning för immigranter. Bostadsproblemet är mycket akut i da
gens Ukraina. Lagarna förutsätter att bostad tillhandahålls av 
släktingar till dem som kommer på familjeåterföreningsgrund eller 
av arbetsgivare till dem som anländer med temporär anställning 
som mål. De övriga kategorierna av immigranter måste uppen
barligen hyra eller köpa bostad. Det senare utgör det mest sanno
lika för affärsmän, då priset på bostäder räknat i hårdvaluta är 
tämligen lågt i Ukraina.

Det saknas också andra former av stöd (t ex kurser i ukrainska och 
omskolningskurser). Det verkar som om immigranter liksom åter
vändande ukrainska medborgare måste sätta sin tillit till hjälp från 
släktingar och vänner eller till den egna initiativförmågan. Det är 
inget annat att vänta sig i ett land där socialpolitiken befinner sig 
på ett stadium av nydaning och utveckling.

Immigrantströmmarnas storlek kommer att regleras genom kvo
tering som fastställs årligen med ett maximalt antal inflyttande per 
immigrationskategori. Detta gäller inte dem som har släktförbin
delser med Ukraina. Ett roteringsystem (gästarbetarsystem), 
kommer att tillämpas beträffande dem som kommit till Ukraina 
för tem porär anställning. Det innebär att vistelsen i Ukraina be
gränsas till verksamhetsperioden i arbetsavtalet och att kontroll av 
att utresa sker. Det får dock inte uteslutas att en del personer med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd i realiteten kan få perm anent 
uppehållstillstånd till följd av att de ingår äktenskap med en 
ukrainsk medborgare eller startar eget företag i landet.

Lagstiftningen behandlar inte frågor om hem språksundervisning 
för immigrantbarnen. Denna omständighet kan förklaras av en rad 
faktorer. På grund av den ekonomiska krisen väntar Ukraina ing
en massimmigration från republikerna i den tidigare Sovjetunion
en inom den närmaste tiden. Tvärtom var migrationsutbytet med 
Ryssland negativt för Ukraina för 1994. Vidare beräknas de flesta 
immigranter komma att utgöras av ukrainare eller av återflyttade 
ukrainare bosatta i tidigare Sovjetrepubliker, där levnadsvillkoren 
är desamma som i Ukraina och utbildningssystemet till fullo till
fredsställer deras behov. Medel saknas för att stödja immigranter
na, i synnerhet för lärarutbildning och utgivning av läroböcker på 
immigranternas språk.
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Den kategori av immigranter som sysslar med affärsverksamhet 
och handel i liten skala kommer antagligen långsamt men stadigt 
att öka, eftersom en försämring av den ekonomiska situationen 
inte ovillkorligen skulle komma att påverka deras inkomster och 
levnadsvillkor negativt. Och fastän lagstiftningen deklarerar jäm
ställdhet mellan utländska medborgare som stadigvarande vistas i 
Ukraina och ukrainska medborgare, i synnerhet vad gäller rätten 
till utbildning, så ser det u t som immigrantbarnen kommer att 
ställas inför valet att endera studera på ukrainska språket, alter
nativt på ett av de nationella minoriteternas språk eller i speciella 
skolor, där undervisningen bedrivs på något av de europeiska hu
vudspråken.

Målen för immigrationspolitiken - integrering, jämlika kulturella 
möjligheter eller assimilation har inte formulerats i officiella do
kument. Politikerna har inte klart för sig den stora betydelse som 
immigrationspolitiken har. I varje fall återfinns inte sådana frågor i 
den politiska debatten. Den faktiska immigrationspolitiken kom
mer att formas och förverkligas på administrativ nivå, av tjänste
män på departementets migrationsmyndighet, MNM. Storleken på 
immigrationen för temporär anställning kommer att direkt bero på 
situationen på arbetsmarknaden. Liksom i Tyskland sker anställ
ning av sådana immigranter av staten genom de arbetstillstånd 
som utfärdas av Arbetsministeriet. Fackföreningarna, som för inte 
så länge sedan var en del av den totalitära regimens partibyråkra
tiska system, upplever en reformering och förnyelseprocess. De 
deltar ännu inte i regleringen av immigrationen. Om immigratio
nen ökar i omfattning är det emellertid troligt att fackföreningarna 
kommer att visa intresse för att delta i processen. Principerna för 
den framtida ukrainska migrationspolitiken är redan fastställda i 
de antagna lagarna, men, som det ser ut, krävs det fortfarande en 
mängd lagstiftande, organisatoriska och diplomatiska insatser.
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