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•Ett eko av den statliga ukrainska propagandan om ”landsförrädare”  • Aftonbladet 
undanhåller information som går emot deras tes  • Vänsterpartiets samarbete med 
Borotba har aldrig varit hemligt

Oseriös ryktesspridning i Aftonbladet om 
ukrainska socialister och Vänsterpartiet 

”Aftonbladet avslöjar: V gav 
bistånd till pro-ryssar”. Arti-
keln slogs upp stort i Afton-
bladet på onsdagen (11/3), och 
syftar på att Vänsterpartiet 
genom sin internationella or-
ganisation VIF sedan flera år 
tillbaka har haft ett samarbete 
med det ukrainska socialist-
partiet Borotba och gett dem 
runt 220 000 kronor i bidrag 
med Sida-pengar över flera års 
tid. Detta långt innan kriget i 
Ukraina bröt ut.

Det här samarbetet är inte 
heller något som Vänsterpartiet 
har hemlighållit utan tvärtom 
något som man har redogjort 
för. Se bland annat den senast 
publicerade rapporten från VIF: 
Rapport från besök hos Borotba, 
socialistpartiet i Ukraina, 5-7 
april 2013, där det framgår att 
pengarna bland annat har gått 
till att betala hyran för partilo-
kal i Kiev: ”De aktiva medlem-
marna beskriver lokalen som 
ovärderlig i partiets arbete. Den 
utgör ett nav och erbjuder både 
kontorsutrymmen men också 
en större möteslokal.” (Partilo-
kalen blev senare sönderslagen 
och ockuperad av ukrainska 
nazister i februari 2014, efter 
segern för den nationalistiska 
revolutionen på Majdan.)

Så långt är allt sant, VIF har 
donerat pengar till ukrainska 
socialister, och eventuellt har 
pengarna förts över på fel sätt, 
med personkonton istället för 
organisationskonton. Men res-
ten av Aftonbladets artikel är 
rena spekulationer och (med-
vetna eller omedvetna) lögner 
där Borotba beskrivs som ”pro-
ryska separatister” och ”Putin-
agenter” utan några som helst 
bevis.

För att tesen ska hålla måste 
artikelförfattarna undanhålla 
en massa information som talar 
emot dem. Som till exempel 
att fyra av Borotbas ledande 
medlemmar satt fängslade i de-
cember 2014 hos pro-ryska se-
paratister i utbrytarrepubliken 
Donetsk. Borotba beskylldes av 
dessa riktiga pro-ryska sepa-
ratister för att vara ”ukrainska 
agenter” och fiender till Putin. 
Lyckligtvis blev de släppta 
efter två veckors fångenskap 
med liven i behåll. En av dem 
som satt fängslad var Viktor 
Sjapinov, som nu pekas ut som 
”Putinagent” i artikeln i Afton-
bladet. Viktor Sjapinov är en av 
de mest kända namnen bland 
den nya generationen unga 
marxister i Östeuropa. Han är 
därför hatad och förtalad av 
fascister och nationalister, och 
vissa anarkister, i både Ukraina 
och Ryssland. Och nu tydligen 
även i Sverige.

Vidare pekas Borotbas relatio-
ner med ryska Vänsterfronten 
ut som något suspekt. Just nu 
sitter Vänsterfrontens mest 
kända ledare Sergej Udalt-
sov och Leonid Razvozzjajev i 
Putins fängelsehålor och avtjä-
nar de hårdaste straffen som 
någon rysk oppositionspolitiker 
har fått efter proteströrelsen 
2011-2012, beskyllda av Putin 
för att vara ”georgiska agenter”. 
Det nämns det dock ingenting 
om i Aftonbladets artikel.

Istället namnges flera påstått 
skumma personer som inte har 
med Vänsterfronten att göra, 
som Boris Kagarlitskij och Kon-
stantin Kostin. Mest fokuseras 

det på Darja Mitina, en före 
detta medlem i Vänster fronten 
som uteslöts 2014, just på grund 
av hennes tydliga ställnings-
tagande för separatisterna i 
östra Ukraina. Den som i själva 
verket sätter sig in i Vänster-
frontens politik ser att de har 
tagit tydlig ställning mot Ryss-
lands inblandning i Ukraina, 
inklusive Putins annektering av 
Krim, samtidigt som man också 
har kritiserat den nya högerre-
gimen i Kiev.

Följer man Borotbas politiska 
historia kan man också se att 
Borotba har drivit kampanjer 
mot både Putin och Ukrai-
nas förre rysslandsvänlige 

president Viktor Janukovytj, 
samtidigt som man nu fördömer 
den nya högerregimen i Kiev 
och har visat stor förståelse för 
den rysktalande minoritetsbe-
folkningens svåra situation i 
Ukraina.

Idag är Borotba som organisa-
tion i princip krossad, de flesta 
aktivisterna har tvingats ge upp 
politiken, medan ledarna sitter 
fängslade, har mördats eller 
lever i landsflykt. Ett par före 
detta medlemmar har tydligen 
anslutit sig till separatisterna 
i det fruktansvärda inbör-
deskrig som nu sliter sönder 
Ukraina. Det betyder dock inte 
att Borotba är en moskvastyrd 
organisation, och inte heller att 

Vänsterpartiet har ”finansierat 
pro-ryska separatister”.

En av författarna till artikeln 
i Aftonbladet är en frilansjour-
nalist som tidigare publicerats 
i syndi kalistiska tidningen 
Arbet aren, där han har fört 
fram liknande osammanhäng-
ande attack er mot både Borotba 
och Vänsterfronten.

Uppenbarligen är det här en 
del av samma kampanj, som i 
princip bara är ett eko av den 
officiella statliga ukrainska pro-
pagandan som säger att alla som 
inte stödjer den nationalistiska 
revolutionen på Majdan är lands-
förrädare och utländska agenter.

Per Leander
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Kommentar !

Utdrag Ur Vänsterpartiets rapport  om samarbetet med borotba 2013:

Under vårt besök i Kiev fördes många 
diskussioner om den tilltagande högerex-

tremismen och olika metoder för att bemöta 
den. Partiledaren för Borotba, Sergei Kirichuk, 
berättade ingående om hur det nazistiska par-
tiet Svoboda vunnit mer och mer mark. Partiet 
tog sig in i det ukrainska parlamentet efter 
valet 2012 och har sedan dess använt sina 
mandat för att försöka stärka sin legitimitet. 

Borotba lägger väldigt mycket kraft på att 
bekämpa fascismen. Det mesta material 
(flygblad, klistermärken, planscher med mera) 
som vi fick se rörde motståndet mot nazismen 
i allmänhet och Svoboda i synnerhet. Av de 
aktioner som antingen nyligen genomförts el-
ler var planerade så var merparten fokuserade 
på just ett antirasistiskt budskap. Medlem-
mar i Borotba utsätts regelbundet för hot från 
Svoboda. Vi fick uppleva detta själva vid ett 
restaurangbesök tillsammans med Sergei, där 
vårt sällskap blev iakttagna av ett antal unga 
nazister. 

Förutom kampen mot nazismen så försöker 
Borotba även sätta kampen för kvinnors rät-
tigheter på den politiska agendan. Det har 

dock visat sig vara oerhört svårt. De aktiva vi 
träffade beskriver samstämmigt Ukraina som 
ett extremt konservativt land där kyrkan och 
”traditionella värderingar” styr människors 
vardag och verklighetsuppfattning. 

Borotba beskrev själva att de inte kan profi-
lera sig som ett tydligt feministiskt parti efter-
som bedömningen är att de skulle skrämma 
bort många potentiella väljare. Tittar man på 
deras politiska reformförslag är det dock up-
penbart att de är det mest progressiva partiet 
i Ukraina vad gäller feministiska frågor. 

En ny arbetsmetod som vi bedömer som 
positiv är att partirepresentanter, i synner-
het Sergei Kirichuk, har inlett samtal med ett 
antal fackförbund. Målet är att profilera sig 
bland fackligt anslutna för att därigenom öka 
väljarstödet. Fokus för samtalen var specifikt 
anställningstrygghet och lönevillkor, och Ser-
gei befann sig i sådana samtal när vi anlände 
till Kiev. 

Stefan Kudryk och Patrik Bergvall
Ansvariga för Ukrainaprojektet i VIF

Rapport från besök hos Borotba, 
socialistpartiet i Ukraina, 5–7 april 2013
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Aftonbladet 11 mars.


