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Historiebruk om kriget i ukraina

Av Niklas Ericsson

Slaver, svenskar, ryssar och ukrainare
Det har bott människor i det som idag är Ukraina under lång tid. På 
400-talet slog sig en grupp människor ner i området som tillhörde den 
slaviska folkgruppen dit även till exempel ryssar räknas. På 800-talet 
skapade vikingar från Sverige, som var där för att handla, tillsammans 
med dessa slaver ett stort rike – Kievrus – med det ukrainska Kiev som 
”huvudstad”.

Slaverna använde ordet rus som namn på de svenska vikingarna, efter- 
som de kom från Roslagen (längs Upplandskusten utanför Stockholm). 
Jämför även ordet rus med det finska ordet för Sverige – Ruotsi. Ur ordet 
rus har sedan benämningen ryss uppkommit. Ordet ryss är alltså i grunden 
ett svenskt ord, som de lånat in i sitt språk. Detta är en allmänt accepterad 
uppfattning bland svenska språkhistoriker. Däremot avfärdar ryska 
historiker dessa etymologiska (språkhistoriska) tolkningar som osanna.

Kan Sverige av dessa skäl (både att vikingar var med och bildade Kiev-
rus och att ordet ryss har svenskt ursprung) hävda att Ryssland egentligen 
är svenskt?
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Donetsk

Kiev

Krim
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Kievriket föll på 1100-talet. I stället kom Ukraina senare att bli en del av 
både Polen, Litauen och även Ryssland.

I modern tid blev Ukraina självständigt efter första världskriget 
(1914–1918). Det blev en kort period på bara tre år (1918–1921) innan landet 
återigen splittrades mellan länder. Denna gång fick Polen den västra 
delen, medan den östra blev en delrepublik i Sovjetunionen. Det var 
också Sovjetunionen som ”tog över” hela Ukraina efter andra världskriget 
(1939–1945). Då blev Ukraina en delrepublik i Sovjetunionen och förblev 
så under hela Kalla kriget fram till Sovjetunionens fall (1991). Ukraina blev 
ännu en gång självständigt och har varit så fram tills nu (11 april 2022).

Sovjetunionens historia
Sovjetunionen var ett kommunistiskt land (1922–1991) som bestod av 
femton delrepubliker (där Ryssland var den i särklass största och vikti-
gaste). Efter andra världskrigets slut (1945) blev Sovjetunionen en så kallad 
supermakt. Den andra supermakten var USA. Fram till 1991 utspelade sig 
det Kalla kriget mellan dessa två supermakter och deras allierade. 

Men år 1991 upphörde Sovjetunionen att existera, vilket ledde till att de 
olika delrepublikerna blev självständiga och Ryssland blev Sovjetunionens 
arvtagare och fick kontroll över alla kärnvapen.

11 = Ryssland
14 = Ukraina

Wikimedia commons/Aris Katsaris CC BY-CA 3.0
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Krims historia 
Krim är en halvö vid Svarta havet med övervägande etnisk rysk befolk- 
ning. Krim hörde till Ryssland fram till 1954, men gavs då av Sovjet- 
unionen till Ukraina. Båda delrepublikerna ingick vid den tidpunkten i 
Sovjetunionen, vilket gjorde att gränsdragningar och vilket område som 
hörde till vilken delrepublik inte var någon större fråga för Sovjetunionen.

På Majdantorget i Kiev 2014 demonstrerade människor mot den dåva-
rande presidenten Viktor Janukovytj, som var nära allierad med Ryssland. 
Till slut tvingades han fly. 

Samma år tog Ryssland med hjälp av militären kontrollen över Krim. 
Efter en ifrågasatt folkomröstning den 16 mars 2014 hävdade Ryssland 
att befolkningen hade gett sitt stöd för att Krim skulle ingå i Ryssland. 
Problemet (för Ukraina och omvärlden) var att detta skedde i strid mot 
både Ukrainas lag och internationell rätt. Sannolikt var valresultatet – på 
något sätt – manipulerat.

I Aktuellt 11/5 2014 sa Jan Björklund, vice statsminister i Sverige, och 
syftade på Rysslands agerande i Ukraina, då Krim ”införlivades” i Ryss-
land:  

”Man går in och sätter sig på en del av Ukraina, nämligen Krim under 
förevändning att man ska skydda sina landsmän och sedan fejkar man 
en folkomröstning och så bara ansluter man [Krim] till Ryssland. Det 
påminner väldigt starkt om hur det gick till i slutet av 30-talet i Europa. 
Det är helt oacceptabelt.”  

Under demonstrationerna i Kiev 2014 syntes detta plakat:
 

AFP Photo/Yuriy 
Dyachyshya/
Getty Images
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Tyskland på 1930-talet
År 1933 tog Adolf Hitler över makten i Tyskland och han började snart rus-
ta upp militären och ställa krav på landområden runt Tyskland. Ledarna 
för de demokratiska staterna försökte kompromissa med Hitler i hopp om 
att rädda freden. Det första världskriget (1914–1918) var något som folken i 
dessa länder mindes med fasa. 

Hitler menade att alla tyskar historiskt var ett och samma folk och 
därför borde enas och tillsammans ingå i ett större Tyskland. 

I mars 1938 lät Hitler sina trupper marschera in i tysktalande Österrike. 
De mötte inget motstånd och Österrike förvandlades till en del av Tysk-
land. 

Därefter krävde han att få Sudetområdet i Tjeckoslovakien där det 
bodde tyskar, vilket Frankrike och Storbritannien gick med på i september 
1938. En kort tid efter att Hitler besatt Sudetlandet tog han hela Tjeckoslo-
vakien.

Ledarna i Frankrike och Storbritannien framstod i mångas ögon som 
svaga i förhandlingarna med Hitler.

Men när han ställde först krav på delar av Polen och sedan invaderade 
landet förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Andra 
världskriget (1939–1945) hade börjat. 

I samband med krigsutbrottet slöt Tyskland och Sovjetunionen den 
så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten där de lovade att inte anfalla 
varandras länder. År 1941 anföll Hitler ändå Sovjetunionen, vilket ledde 
till ”det stora fosterländska kriget”, som är det ryska namnet på andra 
världskriget. Då var alltså Nazityskland den stora fienden, som till slut 
besegrades 1945 till priset av många miljoner dödade.

Ryssland invaderar Ukraina
Efter det olagliga övertagandet av Krim 2014 stöttade Ryssland ryskta-
lande invånare i delar av Luhansk och Donetsk (i östra Ukraina) som 
hellre ville tillhöra Ryssland. Detta ledde till ett åtta år långt inbördeskrig 
där tusentals människor dog på båda sidor. Ryssland hävdade att de inte 
deltog i konflikten, trots att de hade soldater på plats och skickade vapen 
dit. Ryssland uppmuntrade också områdenas påstådda önskan om större 
självstyre från Ukraina.

Den 21 februari 2022 höll den ryske presidenten Vladimir Putin ett tal 
till det ryska folket. Han sa att ukrainarna i princip är samma folk som 
ryssarna:
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”Jag vill återigen betona att Ukraina inte bara är ett grannland för oss. 
Det är en omistlig del av vår egen historia, kultur och andliga utrymme. 
Det här är våra kamrater, de som är mest kära för oss – inte bara kolleger, 
vänner och människor som en gång tjänat tillsammans utan också 
släktingar, människor bundna av blod, av familjeband. 

Sedan urminnes tider har människorna som bor i sydväst [Ukraina] 
om det som historiskt sett varit ryskt land kallat sig ryssar.”

Vladimir Putin håller tal. Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP/Getty Images

Han sa också att Ukraina som nation var ett historiskt misstag och me-
nade rimligen att landet därför, på något sätt, borde återföras till Ryssland 
för att ”misstaget” ska kunna rättas till:

”Så jag börjar med det faktum att det moderna Ukraina helt och hållet 
skapades av Ryssland eller, för att vara mer exakt, av det [kommunis-
tiska] Ryssland. Denna process startade praktiskt taget direkt efter 
revolutionen 1917, och [den ryske kommunistiske ledaren] Lenin och 
hans medarbetare gjorde det på ett sätt som var extremt hårt mot Ryss-
land – genom att separera, avskilja det som historiskt sett är ryskt land. 
Ingen frågade de miljoner människor som bodde där vad de tyckte. 
[…] 
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1954 tog [den sovjetiske ledaren] Chrusjtjov Krim från Ryssland av 
någon anledning och gav det också till Ukraina. I själva verket är det så 
här det moderna Ukrainas territorium bildades. 
[…] 
Som vi kan se är detta helt fel. Upplösningen av vårt förenade land 
orsakades av dessa historiska, strategiska misstag från kommunist- 
partiets ledning.”

USA:s ambassad i den ukrainska huvudstaden Kiev (Kyiv) kommenterade 
detta tal dagen efter genom att twittra följande bild:

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Putin förklarar varför i 
ett tal samma dag:

”Målet är att skydda människor som har utsatts för övergrepp och 
folkmord av Ukraina i åtta år. I detta syfte kommer vi att avmilitarisera 
och avnazifiera Ukraina.”

Men detta stämmer inte. Ukraina har inte begått folkmord mot ryssar i 
Ukraina. 
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Volodymyr Zelenskyj
Ukrainas president heter Volodymyr Zelenskyj och har lett landet sedan 
2019. Tidigare var han komiker och skådespelare. Han är själv jude och har 
släktingar som dödades i Förintelsen, vilket gör att Putins påståenden om 
att Ukraina, på något sätt, skulle styras av nazister blir absurda.

Zelenskyj twittrade den 31 mars 2022 följande tweet angående stavnin-
gen av Kiev/Kyiv:

Putin på Luzhniki-stadion 
På bilden ser vi Putin på Luzhniki-stadion där han höll ett tal inför na-
tionen den 18 mars 2022. Aftonbladet och andra nyhetssajter publicerade 
en bild på Putin där han sträcker upp armen i något som kan liknas vid en 
Hitlerhälsning. Av sammanhanget framgår dock tydligt att det inte är en 

Hitlerhälsning. Bilden 
kommenteras inte på 
något sätt av sajterna. 
Är bilden på gesten en 
slump eller försöker 
Aftonbladet (och andra 
sajter) antyda något?

Kremlin Press Office/
Anadoulo Agency/Getty 
Images

På Aftonbladets ledarsida (oberoende socialdemokratisk) den 2 april 2022 
skriver Anders Lindberg följande:
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”Efter murens fall 1989 fanns den europeiska säkerhetsordningen på 
plats. Sverige blev partner till Nato 1994 och medlem i EU 1995. Även 
detta har tjänat oss väl med fred och en exempellös välståndsutveckling 
i vår del av världen.

Tills Rysslands invasion av Ukraina 2014.
Hade vi redan då svarat med de sanktioner vi infört nu så hade det 

kanske stannat där. Istället försökte vi oss på samma eftergiftspolitik 
som västmakterna på 1930-talet använde för att stoppa Adolf Hitler.

Den fungerade lika dåligt den här gången.”

Rysslands förslag FN:s säkerhetsråd
Den 16 mars lämnade Ryssland in ett förslag till FN:s säkerhetsråd. Det 
”korrigerades” av Kanadas UN Mission på Twitter den 17 mars 2022 på ett 
sätt som för tankarna till en lärare som använder rödpennan på en allt för 
slarvig elevs ogenomtänkta inlämning:
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[Och texten i högre upplösning:]
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Ryssland, i sin tur, besvarade denna tweet med en egen:

”Kindergarten-level Russophobic libel” betyder på svenska ’rysshatande 
och nedsättande skrift på dagisnivå’.


