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Postkoloniala Konflikter och Ukrainakrisen
Diskussionsträff

Diskussion planerades och en introduktion skrevs med sikte på postkoloniala 
konflikter. Efter Rysslands intervention i Ukraina för fem dagar sedan blev det 
naturligt att ta med denna i bilden. Följande två sidor skrevs då som bakgrund. 
Diskussionen förlängdes och pågick under mer än tre timmar med engagerade 
och erfarna deltagare. Några centrala punkter återges här.

Vietnam, Afganistan och Mali: Vietnamkriget omkring 1970 möttes efterhand 
av starka protester inte minst i Sverige. Till det bidrog att Sverige med Palme 
som statsminister ville framstå som en neutral och aktivt fredsbevarande nation.
Interventionen från USA i Afganistan 2001 stöddes däremot av EU och den nya 
EU-nationen Sverige. Sverige deltog ända fram till 2021 då USA gav upp kriget.
Det likartade nu aktuella svenska uttåget från Mali i Afrika kan kanske bli slutet 
för svenska militära postkoloniala interventioner.

Ukrainakrisen: Sverige och EU domineras just nu av aggressiva angrepp mot 
Rysslands militära intervention i Ukraina. I detta läge är det angeläget att erfarna
kemister bidrar med en mer balanserad bild som bäddar för fredliga lösningar. 
Kemisten och fredspristagaren Linus Pauling framstår som en förebild. 

Kulturkrig: Opinionen i västvärlden reagerar hårdare mot interventionen i 
Ukraina än mot USA:s tidigare invasioner. En delförklaring är att ryssar länge 
ensidigt utmålats som skurkar i exempelvis Bondfilmer. Liknande tendenser 
finns också i krigiska datorspel. Denna xenofobi förstärks nu av sanktioner mot 
ryssar som till och med utestängs från internationell idrott.

Sanktionskrig: En positiv aspekt på den engagerade opinionen i Ukrainakrisen 
är att det kan bli svårare att i fortsättningen intervenera militärt på det sätt som 
skett i Afganistan, Irak, Libyen och Ukraina. Betänkligt är att det nu i stället 
framställs som acceptabelt att skada motståndare med olika slag av sanktioner. 
Detta kan kanske drabba mindre nationer som Sverige hårt medan stormakter 
som USA, Kina och Ryssland är mindre sårbara.   

 
    

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/
https://peaceprizelaureates.nobelpeacecenter.org/prisvinner/1962-linus-carl-pauling
https://kemisamfundet.se/wp-content/uploads/2022/02/Konflikter.pdf
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Perspektiv på Ukrainakrisen

Ryssland krävde nyligen säkerhetsgarantier från NATO och EU:s nationer mot 
fortsatt expansion österut i Europa. Detta avvisades med hänvisning till varje 
nations rätt att själv välja sina allianser. Ryssland intervenerade då militärt i 
Ukraina 2022-02-24 för att ge tyngd åt kraven.
Krisen måste ses mot bakgrund av att USA under 2000-talet genomfört flera 
liknande interventioner. Bland dessa märks främst Afganistan 2001, Irak 2003 
och Libyen 2011. Dessa nationer utgör inte ens något hot mot USA politiskt 
eller militärt.

Kubakrisen: Bättre jämförbar är Kubakrisen 1962 för 60 år sedan. President 
Kennedy deklarerade då att USA var hotat av sovjetiska baser och missiler på 
Kuba. Dessa monterades då ner mot garantier att Kuba inte skulle invaderas av 
USA. President Putin ställer nu liknande krav på Nato och EU som Kennedy 
gjorde mot Sovjetunionen. Kanske kan Kubakrisen bli förebild för en fredlig 
lösning av Ukrainakrisen.
Under Kubakrisen fanns kärnvapenhot. Nobelpristagaren i kemi, Linus Pauling, 
varnade för provning och användning av kärnvapen direkt till ledarna Kennedy 
och Chrustjov. De undertecknade 1963 ett avtal mot kärnvapenprov samtidigt 
som Pauling tilldelades det från 1962 uppskjutna fredspriset. 

Attacker mot Ryssland: Rysslands krav måste ses i historiskt perspektiv. 
År 1709 invaderade Sverige under Karl den tolfte Ryssland. Armén besegrades 
slutligen vid Poltava i Ukraina av den ryska armén under tsaren Peter den store.
År 1812 invaderade Napoleon Ryssland med en armé på över en halv miljon. 
Napoleon nådde Moskva, men staden brändes och armén tvingades retirera.
År 1941 invaderade Tyskland under Hitler Ryssland med en miljonstark armé. 
Efter fyra månaders belägring gav armén upp under den hårda vintern utan att 
Moskva kunde intas. 
År 2022 har nu EU med Sverige, Frankrike och Tyskland i samverkan med USA
och Nato flyttat fram sina positioner mot Ryssland i Östeuropa. Det är knappast 
förvånande att Ryssland då reagerar starkt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kubakrisen


Ukraina: Efter frigörelsen från Sovjetunionen 1991 har politiken i Ukraina varit
mycket turbulent. Den nuvarande presidenten Zelensky valdes 2019 efter att han
som komiker i en populär TV-serie gestaltat en lärare som blev president. Denne
politiskt oerfarne skådespelare leder nu Ukraina under krisen. Samtidigt är också
en populär mästare i boxning borgmästare i huvudstaden Kiev. 

Ultranationalister: Ryssland motiverar interventionen mot just Ukraina med 
demilitarisering och denazifiering. Bakgrunden till beteckningen denazifiering 
är att högerextrema militanta krafter inom Högra Sektorn och AzovBataljonen 
påverkat centrala skeenden i Ukraina. De stod för oppositionens skjutande vid 
kuppen i Kiev 2014 då den folkvalde presidenten avsattes. De har sedan också 
samlat stridslystna högerextremister från Ukraina och andra länder som stått för 
mycket av skyttegravskriget under åtta år mot de ryskstödda separatisterna i 
Donetsk och Luhansk.

President Putin: Interventionen för denazifiering av Ukraina har starkt stöd 
även av det ledande kommunistiska oppositionspartiet i Rysslands parlament.
Själv blev Putin president i konkurrens med en kommunistisk favorit. Han fick 
då stöd från västvärlden som sedan förnöjt sett Putin leda omvandlingen av 
Ryssland från kommunism till en kapitalism liknande västvärldens. Samtidigt 
har Putin lyft Ryssland från 90-talets misär till en stark självständig nation. 
Paradoxalt nog utmålas nu Putin som skurken bakom krisen samtidigt som det 
knappast finns något realistiskt för väst bättre alternativ på presidentposten.

Försoning: Svenska fördömanden i Ukrainakrisen saknar historisk trovärdighet.
I stället kan det vara läge för en officiell svensk ursäkt till Ukraina och Ryssland 
för angreppet 1709. Det skulle mana till eftertanke och kanske till viss försoning
mellan de två brödrafolken.  

Kärnvapen: Det värsta utfallet av krisen är förmodligen liksom för Kubakrisen 
användning av kärnvapen. Västvärlden sätter nu in långtgående sanktioner med 
det uttalade målet att straffa och skada Ryssland. Mångåriga hot om sanktioner 
har gett Ryssland god tid att förbereda sig systematiskt med självförsörjning och 
oberoende. Om Ryssland ändå trängs hårt av hat och extrema sanktioner ser den 
ansvariga ledningen kanske ingen annan utväg än att sätta in taktiska kärnvapen.
Det är uppenbart angeläget att bemöta Ryssland med respekt och förståelse för 
att minska denna risk. 

  
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Azovbataljonen
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gra_sektorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyy

