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Den militära konflikten mellan regeringsstyrkor och ryskstödda separatister i östra Ukraina flammade åter upp under sommaren och sedan 2014 har hittills närmare 10 000 personer mist livet. Utsikterna för en lösning enligt den s k Minsköverenskommelsen verkar långt borta med tanke på det spända läget mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina närmar sig dock EU genom ett reformprogram. Mot detta står starka politiska och ekonomiska intressen grundade på landets oligarkiska förflutna. 
Vilka är utsikterna för relationen Ukraina och Ryssland? Hur kan Ukraina bekämpa den utbredda korruptionen, säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter och skapa en fungerande ekonomi och politik? Detta är frågor som fick hundratusentals människor att trotsa vinterkylan under Euromajdan, det som i Ukraina kom att kallas "Värdighetens revolution".
Vid detta seminarium, där drygt 20 personer deltog, medverkade Andreas von Beckerath, Sveriges ambassadör i Ukraina 2013-2016, Oleksandra Matvitjuk, ordförande för Centre for Civil Liberties, Kiev, och Dmytro Ostrousjko, programchef för tankesmedjan Gorshenin Institute, Kiev. Samtalsledare var Henrik Hallgren, programansvarig i Sällskapet för Studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien. Seminariet arrangerades av OSSE-nätverket, Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien och ABF Stockholm.

Viktiga framsteg har gjorts

Ambassadör von Beckerath började med att uttrycka sin uppskattning för det ukrainska civilsamhället och regeringens reformagenda. Framtiden beror på förmågan att genomdriva reformer och avgörs inte på slagfältet. Utvecklingen i landet erbjuder nu en blandad bild. Viktiga reformer har genomförts sedan lågvattenmärket under Viktor Janukovitjs presidentperiod. 
Den makroekonomiska situationen har förbättrats. Valutareserven har vuxit, inflationen dämpats till ensiffriga tal, budgetunderskottet reducerats och växelkursen stabiliserats, vilket främjar investeringar. Införandet av e-deklarationer var enligt Beckerath en god idé, som bidrar till ökad öppenhet och kontroll. Bankväsendet har sanerats genom att ett 80-tal banker likviderats. Dock har BNP minskat med ca 17 procent sedan Majdan-protesterna inleddes och folks levnadsstandard sänkts med ökat missnöje som följd.
Inom energipolitiken har viktiga framsteg uppnåtts. Den tidigare olyckliga energipolitiken att importera dyr gas från Ryssland och sedan använda omkring 10 procent av BNP till att subventionera gasen för konsumenter har ändrats och kostnaden för subventionerna uppgår nu endast till omkring 2,5 procent av BNP. Förutom att denna politik varit ekonomiskt kostsam har den också varit en källa för högnivåkorruption samt motverkat förbättrad energieffektivitet. För första gången sedan självständigheten har Ukraina klarat sig utan gas från Ryssland. 
De kraftigt höjda konsumentpriserna, i vissa fall femdubblade priser, har emellertid lett till stort folkligt missnöje. Polisväsendet har reformerats enligt georgisk modell, vilket inneburit att alla avskedats och de lämpliga återanställts med tredubblad lön och nya uniformer. 

Stora problem: korruption och krig

Ukraina har emellertid alltjämt stora problem med korruptionen. Det institutionella ramverk som skapats för att bekämpa korruptionen har ännu inte levererat reella resultat. Förhoppningsvis kommer de omfattande förmögenheter som politiker och höga tjänstemän redovisade, inom ramen för e-deklarationerna, leda till utredningar och konkreta resultat i korruptionsbekämpningen. Vidare har rättssystemet stora brister och ’rule of law’ är alltjämt svagt, vilket avskräcker utländska investerare. Enligt en undersökning nyligen angav endast fem procent av de tillfrågade att de hade förtroende för de ukrainska domstolarna. Beckerath satte sitt hopp till civilsamhället som spelat en mycket viktig roll i att driva på för accelererade reformer. 
Vidare belastas Ukraina av kriget i Donbas, där kränkningar av den i Minskavtalet överenskomna vapenvilan sker varje dag. Enligt Minsk-avtalet ska lokalval hållas i de separatistkontrollerade områdena i Donetsk och Luhansk, som därefter ska erhålla utvidgad självbestämmanderätt (s k särskild status). Enligt Minsk-avtalet ska även kontrollen av gränsen mot Ryssland överlämnas till Kiev, något som är avgörande för att den väpnade konflikten ska upphöra eftersom Ryssland då inte har möjlighet att föra in mer militära resurser för att underblåsa konflikten. 
Så länge inte säkerhetsläget förbättras och vapenvilan inte respekteras så är det inte möjligt att genomföra lokalval. Dessutom har Ryssland och separatisterna ännu inte accepterat Kievs legitima krav avseende att ukrainska partier ska kunna delta i valet och ukrainska medier bevaka valet samt att valet ska genomföras enligt internationella standards. Viktigt att komma ihåg är att Ryssland när som helst kan stoppa striderna om det bara vill. Det finns en risk att Donbas blir ännu en s k frusen konflikt inom det f d sovjetområdet, menade Beckerath. 

Framåt men ”bättre förr”

Dmytro Ostrousjko betonade att Ukraina befinner sig i en djup transformationsfas. Mer reformer har genomförts sedan 2014 än någonsin tidigare, men folk är mycket frustrerade och många längtar tillbaka till Janukovitj tid då de levde bättre. Folk har inget förtroende för statens institutioner och missnöjet riskerar leda till populism som i övriga Europa. Julia Tymosjenkos parti är nu det mest populära och kräver nytt parlamentsval, medan Folkfronten och Porosjenkos block motsätter sig det eftersom de troligen skulle förlora inflytande. Partierna leds fortfarande av rika oligarker. 
Som framgångar nämnde Ostrousjko att det nu råder konkurrens i Ukraina inom politiken, ekonomin och massmedia och att civilsamhällets organisationer pressar på för att genomdriva reformer. Som problem framhöll han att de statliga institutionerna ännu inte är oberoende av starka enskilda personer och att reformerna ännu inte blivit oåterkalleliga. Det finns fortfarande mycket att göra. 
På en fråga om det kan bli ett nytt Majdan svarade Ostrousjko att före Majdan 2014 var det bara nio procent som önskade en revolution, men ändå blev det. Nu vill 40 procent enligt hans institut ha det, men man är samtidigt rädd att förlora det som vunnits och för rysk inblandning. Oligarkerna har blivit starkare på senare tid, men Ostrousjko hoppades ändå att politikerna har lärt sig av sina misstag. 

Starkt civilsamhälle

Oleksandra Matvitjuk betonade också de icke-statliga organisationernas insatser. Hon berättade att 1000-tals människor fanns på Majdan 2014 och hjälpte till på olika sätt genom att t ex hjälpa skadade, folk som blev slagna o s v. Det var fantastiskt att se hur människor organiserade sig i mindre grupper och började arbeta. Dessa människor eller rörelser börjar nu bli alltmer inflytelserika. I många länder är man bekymrad över civilsamhällets krympande utrymme. Detta gäller dock inte i Ukraina. 
Det civila samhället börjar bli en kraft att räkna med som de styrande tar på allvar och nu lyssnar till. Civilsamhället har därför nu en viktig uppgift i kampen att skapa ett demokratiskt och fungerande samhälle och se till att demokratiska reformer upprätthålls. Det är mycket viktigt att inte bli en del av det gamla systemet. Civilsamhället måste också ha mod att försvara landet från den retoriska ryska aggressionen och se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls. Målet är att skydda individen, "leave me on my own". 
Under de sista 2,5 åren har mycket mer hänt vad gäller reformer i positiv riktning än under tidigare regeringar. Ukraina präglas dock av ett svagt partisystem, korruption mm. Man röstar hellre på person än på ett parti. Politiken styrs alltjämt av oligarkerna och deras intressen. Matvitjuk berättade att hon själv deltagit i den orangea revolutionen och då naivt trott att i och med att en ny regering kom till makten skulle allt bli bra. Nu har hon lärt sig att det gäller för civilsamhället att hela tiden hålla efter de styrande och att var och en har ett ansvar att göra något. 

I den efterföljande frågestunden undrade moderatorn Hallgren om det var sant att unga människor på senare tid blivit mer "sovjetiska". Det höll inte någon med om. De unga är frustrerade men har mycket energi. Beckerath nämnde att den bästa energikicken var att komma till universitetet och diskutera med studenterna. Folk är medvetna om korruption, fattigdom och behovet av reformer men värderar säkerheten allra högst.
På frågan hur de unga ser på OSSE:s aktiviteter svarade panelen att de anser OSSE vara bra. Folk är trötta på krig. Matvitjuk uttryckte dock en viss skepsis och menade att OSSE kunde vara mer effektivt och påpekade att mänskliga rättigheter inte nämndes i Minskavtalet. 
Det östra partnerskapet togs också upp under diskussionen. Skulle inte EU kunna ställa högre krav på Ukraina? Beckerath menade att EU, i en idealisk värld, både skulle erbjuda mer ekonomiskt stöd och samtidigt ställa högre krav på reformer. I slutet av diskussionen nämndes att president Porosjenko besöker Stockholm den 14 november. Matvitjuk framhöll att Sverige då kunde uppmana honom att visa sig värdig sina väljares förtroende. 
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