Hvorfor Ukraina? For å forstå Russland må vi kjenne landets forhold til Ukraina:
Sammenvevet historie.

Ukraina – flagg og riksvåpen.

For å forstå dagens Ukraina må man kjenne landets historie, inkl. forhistorien. Mange russere
har den dag idag vondt for å svelge at Kiev befinner seg i et annet land og at Ukraina er et eget
land.
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Kiev-legenden: Artig fortelling, men sannsynlig? Minst like sannsynlig som at Roma ble
grunnlagt av Romulus og Remus i 753 f.Kr. Illustrasjon: Monument med båt 1982.

Ukrainas forhistorie.

Vikinghøvdingen Rurik.
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Vladimir (Volodymyr) den store. "Fadder" for Olav Tryggvason. Helgenerklært (kanonisert).

Fire norske konger i Gardarike.
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Mongolene invaderte området i 1237, ødela Kiev i 1241, knuste "Rus-riket", som gikk i
oppløsning. Dermed kom landet under "Det mongolske/tatariske åk". Hvorfor mongoler vs.
tatarer – hva var forskjellen? Svar: Mongolene var herrefolket, men fåtallige. Deres store
hærstyrker bestod etter hvert av stadig flere tatariske krigere, og mongolene ble etter noen
generasjoner mer og mer absorbert og assimilert inn i tatarfolket.

I de vestlige (ukrainske) områdene ble tatarene fra 13-1400-tallet presset tilbake av
storhertugdømmet Litauen og kongeriket Polen, den sydøstlige del senere under Krim-tatarene
(som i 1441 opprettet Krim-Khanatet – som igjen kom under Det Osmanske Riket).

Fra 1500-tallet: Kosakker (løst organiserte grupper av "frie menn") slo seg ned i nord og øst.
Ukrainske kosakker ledet striden mot det polske herredømmet. Etter et opprør ledet av deres
høvding ("Hetman") Bohdan Khmelnitskyj ble det i 1648 dannet en de facto uavhengig ukrainsk
stat. Ilja Repins maleri: Kosakkene som skriver frekt brev til den osmanske (tyrkiske) sultanen
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Ukrainsk frihetskamp - Illustrasjon: Bohdan Khmelnitskyj (1595-1657) - her på 5-hryvniaseddel. Khmelnitskyj-regimet inngikk i 1654 avtale om allianse med Russland. Dette førte til at
den nordøstlige delen av dagens Ukraina etter hvert kom under russisk overherredømme. I
1667 måtte Polen avstå Ukraina øst for elven Dnepr (Nordøst-Ukraina) til Russland. Vestlige
halvdel lå fortsatt under Polen, sydøstlige del under Krim-khanatet. Denne delen av landet
forble lenge avfolket grunnet Krim-tatarenes stadige plyndringstokt, som gjennomgående
handlet om ta til fange folk som ble solgt som slaver i Tyrkia (Det Osmanske Riket).

Ukrainsk frihetskamp og uavhengighetsstrid – Illustrasjon: Hetman Ivan Mazepa (1639-1709) –
her på 10-hryvnia-seddel. Gikk i forbund med Karl 12 mot Russland. Tapte i slaget ved Poltava.
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Ukraina på 1700-tallet: Landet ble gradvis og stykkevis erobret og innlemmet i det russiske
imperiet.

Katarina II den Store (keiserinne 1762-94) sammen med hennes yndling fyrst Grigorij Potjomkin. Disse to
fullbyrdet Russlands erobring og anneksjon av Ukraina.

Ukraina under Det Russiske Imperium (Tsar-veldet).
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1800-tallet: Nasjonal oppvåkning – særlig kulturelt (billedkunstneren,
humanisten og nasjonaldikteren Taras Sjevtsjenko). Økende russisk
undertrykkelse.

Nasjonal/kulturell oppvåkning: Forfatteren Ivan Franko

Etter de russiske revolusjonene i 1917:
-

Kaos, krig og borgerkrig
Selvstendighetskamp og nederlag
Hungersnød
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Borgerkrig mellom "Sovjetrepublikken Ukraina" (opprettet av ukrainske
bolsjeviker 25. desember 1917) og "Folkerepublikken Ukraina" (opprettet 22.
januar 1918 av et ukrainsk sentralråd som utropte Ukraina til selvstendig stat).
Landet ble samtidig involvert i den russiske borgerkrigen mellom hhv.
sovjetiske "røde" og kontrarevolusjonære "hvite" styrker.
Ved Brest-Litovsk-avtalen 3. mars 1918 ble landet anerkjent som selvstendig
stat under tysk overhøyhet.
Etter Tysklands nederlag i Den første verdenskrig var det fortsatt borgerkrig i
Ukraina i nesten to år før landet ved utgangen av 1919 var blitt erobret av
bolsjevikene. Ukrainas vestligste provinser ble avstått til Polen etter den
sovjetisk-polske krigen fra februar 1919 til mars 1921.

I 1919-21 ble landet samtidig herjet av menneskeskapt hungersnød – Lenins plyndring av all
matproduksjon for å fø Den Røde Hær. Dette førte til at over 5 mill. mennesker i Ukraina og
Russland til sammen døde av sult. Lenin nektet lenge vestlig nødhjelp inn i landet – da de
endelig slapp til (Herbert Hoover, Fridtjof Nansen) var det for sent.

En ukrainsk sosialistisk sovjetrepublikk inngikk i dannelsen av Sovjetunionen i
1922-23.
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1932-33 - "HOLODOMOR".

HOLODOMOR: Mange i Vesten – og mange vestlige korrespondenter i Sovjetunionen – godtok
sovjetmyndighetenes løgner. Men én mann – Norges statsminister og Folkeforbundets Råds
President Johan Ludwig Mowinckel – tok til orde for en gransking.
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Ukraina 1941-44: Etter Tysklands angrep på Sovjetunionen i 1941 ble hele
Ukraina i løpet av kort tid okkupert av tyske styrker. Disse ble først hilst som
befriere. Ukrainske nasjonalister søkte samarbeid med tyskerne for å oppnå
uavhengighet, men ble satt i konsentrasjonsleirer (Bandera). I stedet for
uavhengighet ble Ukraina undertrykket brutalt. Krigen kostet mange millioner
ukrainere livet, inkl. flere mill. jøder (Holocaust-ofre). Okkupasjonen opphørte i
1944. Da var flere hundre ukrainske byer og landsbyer jevnet med jorden, men
ble senere gjenoppbygget. Ukrainske nasjonaliststyrker fortsatte i mange år
geriljakrig mot sovjetmyndighetene.

I 1945 var Den ukrainske sovjetrepublikken en av statene som var med og
grunnla FN. Narrespill: Ukraina var overhodet ikke noen selvstendig stat, men
fullstendig underlagt herskerne i Moskva.
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I 1954 ble Krim-halvøya gjenforenet med den ukrainske sovjetrepublikk. Ingen
politisk betydning: Sovjetunionen var formelt et statsforbund, i realiteten et
sentralstyrt imperium.

Den 21. april 1986 inntraff en alvorlig atomreaktor-ulykke i Tsjernobyl i det
nordlige Ukraina. Verdens hittil verste katastrofe av denne art.

Ved Sovjetunionens sammenbrudd og oppløsning i 1991 ble landet uavhengig.
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MAJDAN-plassen – Berehynia-statuen

Ukraina 1996.

Ukraina 2003-04.
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Politisk geografi. Illustrasjon.

Ukraina 2014.

2014: Russisk aggresjon mot Ukraina.
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Ukraina 2015: Exit Lenin & Co.

Kirkelig uavhengighet 2018

Kirkelig uavhengighet – Moskvas Patriark Kirill og Putin protesterer.
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Ukraina 2019 – Russlands aggresjon fortsetter.

Illustrasjon: Plakater # StopRussianAggression.

Flere plakater.
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Hviterussland – protestdemonstrasjonene høsten 2020

