
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Ett associeringsavtal hade troligen inneburit ryska reaktioner och ekonomiska
förluster på kort sikt

Lennhag, Mi

Published in:
Sydsvenska dagbladet

2013

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lennhag, M. (2013). Ett associeringsavtal hade troligen inneburit ryska reaktioner och ekonomiska förluster på
kort sikt. Sydsvenska dagbladet. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/ett-associeringsavtal-hade-
troligen-inneburit-ryska-reaktioner-och-ekonomiska-f/

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/1c13614b-ec37-4783-9fed-2bafd4564df5
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/ett-associeringsavtal-hade-troligen-inneburit-ryska-reaktioner-och-ekonomiska-f/
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/ett-associeringsavtal-hade-troligen-inneburit-ryska-reaktioner-och-ekonomiska-f/


A5

OPINION

Onsdag 27 november 2013

Demonstrationer i Kiev i måndags. Protesterna i Ukraina handlar inte bara om ett visst EU-avtal, utan också om maktlöshet, politiska spel och bris-
tande lyhördhet, skriver Mi Lennhag. FOTO: SERGEI CHUZAVKOV
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E-post: aktuella@sydsvenskan.se  Telefon: 040-28 10 13

”Ett associeringsavtal hade troligen 
inneburit ryska reaktioner och 
ekonomiska förluster på kort sikt.”
■ Om Ukraina under morgonda-
gens toppmöte i Vilnius hade sig-
nerat ett associationsavtal med 
EU hade ryska motaktioner va-
rit att vänta. EU har förmodligen 
inte fullt ut förstått och varit vil-
ligt att kompensera för de eko-
nomiska förluster som Ukraina 
då skulle göra, skriver Mi Lenn-
hag, statsvetare vid Lunds uni-
versitet.

Ö versatt till svenska bety-
der landsnamnet Ukrai-
na ungefär gränsland el-
ler gränsområde. Lan-

dets geografiska position har fram-
trätt tydligt även politiskt den senaste 
tiden, då Ryssland och EU från var 
sitt håll har försökt knyta Ukraina 
närmare sig. 

Medan EU lockat med ett så kallat 
associeringsavtal har Ryssland inbju-
dit till en tullunion.

Söndagens massprotester, med 
50 000 deltagare i Ukrainas huvud-
stad Kiev, är de mest omfattande se-
dan den orangea revolutionen 2004. 

Ukrainas regering annonserade ny-
ligen sitt nej till EU:s omskrivna krav 
på ett frisläppande av den fängslade 
oppositionspolitikern Julia Tymo-
sjenko. Demonstranterna visar nu sitt 
missnöje med att regeringen i förra 
veckan deklarerade sitt bordläggan-
de av planerna på att under EU-topp-
mötet i Vilnius, som inleds i morgon, 
signera och ingå i ett frihandels- och 
samarbetsavtal med EU. 

Under toppmötet var Ukraina det 
enda land som skulle signera detta 
associationsavtal, vilket föregåtts av 
många års dialog. Istället meddelade 
Ukrainas politiska ledning ett när-
mande till Ryssland, som kan inne-
bära en tullunion med Ryssland, Vit-
ryssland och Kazakstan. 

Ukrainas inrikespolitik på hög nivå 

framstår för många icke-ukrainare 
som lätt kaotisk, med en ständig ro-
tation och återanvändning av tidigare 
presidenter, premiärministrar, oppo-
sitionsledare, borgmästare och olje-
förmögna affärsmän.

Jag tror att politiken ofta framstår 
så även för ukrainarna.

Men den ukrainska regeringspoli-
tiken är ombytlig och svårförutsäg-
bar även i förhållande till Ryssland 
och EU. 

Varför väljer regeringen att frångå 
den mångåriga linjen med en önskan 
om ett närmare samarbete med EU 
och istället stoppa förberedelserna för 
att ingå associeringsavtalet?

Medan Rysslands president Vladi-
mir Putin anklagar EU för att utöva 
utpressning mot Ukraina och under-
stöda massdemonstrationerna pekar 
Sveriges utrikesminister Carl Bildt 
(M) på att Ukrainas premiärminister 
ser en risk för att de hotande dras-
tiska minskningarna i Rysslands han-
del med Ukraina kan försätta Ukraina 
i konkurs.

Ryssland är i dagsläget både Ukrai-
nas huvudsakliga gasleverantör och 
största handelspartner (om EU inte 
räknas som ett land).

Ukrainas premiärminister Mykola 
Azarov framhåller landets svåra eko-
nomiska situation som skäl för sitt 
agerande. Samtidigt antyder han att 
strategin att närma sig Europa inte 
har förändrats.

Putin och Ukrainas president Vik-
tor Janukovytj har på kort tid träf-
fats två gånger, och vilka informella 
hot och löften som framförts där vet 
vi inte mycket om.

Vad vi vet är att Janukovytj om ett 
drygt år vill bli omvald, vilket är en 
svår balansgång. Å enda sidan stöds 
han av landets förmögna och mäktiga 
rysktalande oligarker, som förväntar 
sig försiktighet gentemot EU och dess 
hårda handelsregler. Å andra sidan är 

det uppenbart att många ukrainare 
önskar närma sig EU, som har en helt 
annan politisk agenda.

Men ett associeringsavtal med EU 
hade troligen inneburit ryska reak-
tioner och ekonomiska förluster för 
Ukraina på kort sikt. Detta har EU 
nog inte fullt ut förstått och varit vil-
ligt att ”kompensera” för, exempelvis 
genom konkreta garantier. 

Nu står Ukraina inför en kall vinter, 
då Rysslands makt över gasberoendet 
är stor. Man ska inte heller glömma 
Ukrainas språkliga och historiska 
koppling till Ryssland.

Däremot är den fängslade tidigare 
premiärministern Julia Tymosjenko 
snarare en bifigur i sammanhanget. 
Som premiärminister beskrevs hon 
ibland som en oärlig finanskvinna 
som tjänat smutsiga miljoner inom 
energisektorn vid utförsäljningarna 
1991 – men samtidigt som en leda-
re folket kunde stödja, eftersom hon 
trots allt ”lyckats” i det hårda ukrain-
ska klimatet.

Detta betyder inte att den ukrain-
ska befolkningen tycker att hon bör 
fängslas på politiska grunder, eller 
vägras läkarvård.

Poliskår, rättsväsende och politiker 
ses bland många ukrainare som kor-
rupta, och folk har därför vid flera val 
röstat för oppositionen.

Ukrainsk politik präglas av kortsik-
tighet, och av en uppgivenhet inför 
det politiska. Men man bör minnas 
att de politiska intriger på hög nivå 
som EU-politiker ser som viktiga för 
Ukraina inte alltid är de frågor som 
ukrainare framhåller.

Folk demonstrerar just nu inte för 
Julia Tymosjenko. De demonstrerar 
inte enbart för ett visst EU-avtal – 
utan även emot maktlöshet, politiska 
spel och bristande lyhördhet.

Mi Lennhag

SKRIBENTEN

■ Mi Lennhag är 
statsvetare vid 
Lunds universitet 
och forskar om kor-
ruption i det post-
sovjetiska området.

WMer debatt. 
Fler debatt

artiklar finns på 
Sydsvenskan.se/
opinion/aktuella
fragor.

Bubblande 
bolån
■ Farhågor för en stor bolånebubbla 
har fått Riksbanken att föra en ränte-
politik som bidragit till att den helt 
missat inflationsmålet. Därigenom 
har den ekonomiska återhämtning-
en fördröjts.

Illa.
En het bostadsmarknad med brant 

stigande priser, år efter år, kan bli en 
fara när det leder till hög skuldsätt-
ning hos hushållen.

Men enligt en ny statlig utredning 
är det bara 2,5 procent av den vuxna 
befolkningen som har lån på 1,8 mil-
joner kronor eller mer. De flesta av 
dem är höginkomsttagare.

Tre fjärdedelar av alla bolån under-
stiger 900 000 kronor.

Så bobubblehotet är kanske inte så 
överhängande trots allt.

Vilket gör Riksbankens agerande 
ännu märkligare.

En riktig bubbla. ARKIV: TOM DORSEY 2012

”Det är en källa till 
oro.”
Migrationsminister Tobias Billström (M) om 
att Migrationsverkets kostnader för flyk-
tingboende nästa år väntas stiga med en 
miljard kronor. SVT.

Litet stort 
steg
■ Bara för att något alltid har varit på 
ett visst sätt betyder inte det att det 
alltid måste vara så.

Ungefär så resonerar påven Fran-
ciskus när han förklarade varför han 
nu öppnar för en decentralisering av 
makten i den katolska kyrkan.

Enligt BBC har påven ambitiösa 
mål om att reformera kyrkan. Det är 
revolutionerande även om det hård-
nackade förbudet mot kvinnliga präs-
ter och abort inte innefattas i föränd-
ringsambitionerna, utan förblir lika 
heligt omänskligt som ”alltid”.

KORT SAGT

”Jag tycker att det 
är väldigt viktigt att 
granska hur det kan 
komma sig att vi får 
fällande domar i åtta 
fall för mord, vilket 
senare omprövas och 
leder till friande do-
mar.”
Justitieminister Beatrice Ask (M). Regering-
en beslöt igår att ge en särskild utredare 
i uppdrag att granska hur rättsväsendet och 
vården agerat i fallet Thomas Quick. Ekot.


