
Ukraina – en nasjonaliserende stat?  

 
En analyse av Ukrainas nasjonaliserende 

politikk på 1990-tallet og situasjonene til de 
ungarske og russiske minoritetene 

 
Hilde Spjelkavik Kveseth 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Masteroppgave i Russlandsstudier ved instituttet for 
litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). 

Det humanistiske fakultet.  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
15.09.2016 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Ukraina – en nasjonaliserende stat? 

En analyse av Ukrainas nasjonaliserende politikk på 1990-tallet og 

situasjonene til de ungarske og russiske nasjonale minoritetene. 

 

 

Hilde Spjelkavik Kveseth 

 

 

Masteroppgave i Russlandsstudier ved instituttet for litteratur, områdestudier og 

europeiske språk (ILOS) 

 

 

Universitetet i Oslo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Hilde Spjelkavik Kveseth 

2016 

Ukraina – en nasjonaliserende stat? En analyse av Ukrainas nasjonaliserende politikk på 

1990-tallet og situasjonene til de ungarske og russiske nasjonale minoritetene  

Hilde Spjelkavik Kveseth 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


v 

 

Sammendrag  

Målet med denne oppgaven er å undersøke hvorfor Ukraina ble en nasjonaliserende stat, og på 

hvilke måter staten var nasjonaliserende. Oppgaven analyserer den politiske utviklingen i 

Ukraina på 1990-tallet med fokus på språk og utdanning. Situasjonen til to nasjonale 

minoriteter blir diskutert og analysert, henholdsvis: den ungarske og den russiske. Målet med 

en slik komparativ analyse er at dette kan belyse og nyansere på hvilke måter Ukraina var 

nasjonaliserende. Studien er basert på Brubakers tese om et triadisk neksus der han utforsker 

relasjonene mellom vertsland, eksterne hjemland og nasjonale minoriteter, og hvordan disse 

potensielle spenningsforholdene kan føre til framveksten av nye former for nasjonalisme.  

Oppgaven finner at Ukraina ble institusjonalisert som en nasjonaliserende stat i grunnloven av 

politiske årsaker og ikke ideologiske. Dette begrunnes med at resultatet var et kompromiss 

mellom presidenten og nasjonaldemokratene. Når det gjelder de ungarske og russiske 

nasjonale minoritetene finner oppgaven at de ikke ble forsøkt assimilert av den ukrainske 

staten. Nasjonaliseringen i Ukraina synes heller å ha vært fokusert på det statlige apparatet. 

Denne nasjonaliseringsprosessen blir spesielt tydelig når man ser på marginaliseringen av det 

russiske i statlige sammenhenger til fordel for det ukrainske. Nasjonaliseringen av den 

ukrainske staten synes dermed først og fremst å ha foregått på bekostning av russerne og det 

russiske språket i Ukraina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 



vii 

 

Forord  

Aller først må jeg takke veilederen min, Geir Flikke. Takk for gode diskusjoner, kritiske 

innspill og generelle råd. Denne oppgaven hadde vært et fullstendig kaos uten deg, Geir. Så, 

tusen takk.  

Jeg vil også gi en stor takk til Eva Sarfi. Hun satte meg i kontakt med mitt intervjuobjekt, 

oversatte ungarske tekster for meg, og sist, men ikke minst, så var hun var alltid tilgjengelig 

når jeg trengte noen å diskutere med.  

Cecilie Høj Anvik, hva skulle jeg gjort uten deg? Gjennom hele studietiden har du stilt opp 

med gode råd, et kritisk blikk og interessante perspektiver. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg 

har deg i mitt hjørne.  

Jeg vil også takke Rebecka Lindberg for all hjelp med det ukrainske språket. Der mine 

kunnskaper ikke strakk til – som jo ikke var helt sjeldent – så var språkorakelet, Rebecka, 

alltid beredt til å ta utfordringen.  

Til Pål Kolstø: For et bibliotek. For et utvalg. Tusen takk for lån av bøker og artikler.  

Til slutt vil jeg takke mamma, pappa og lillebror for det aller meste. Man vil alltid være glad i 

familien sin, men man trenger ikke nødvendigvis å like dem. Jeg er så takknemlig for at jeg 

liker dere best i verden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Innholdsfortegnelse 

Sammendrag ............................................................................................................................... v 

Forord ....................................................................................................................................... vii 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

2 Problemstilling: Ukraina – hvordan og hvorfor ble de nasjonaliserende? ......................... 3 

3 Bakgrunn ............................................................................................................................ 5 

3.1 Oppgavens komparative caser ..................................................................................... 6 

3.1.1 Ungarsk nasjonal minoritet .................................................................................. 7 

3.1.2 Russisk nasjonal minoritet ................................................................................... 9 

4 Teori ................................................................................................................................. 10 

4.1 Konsepter og definisjoner .......................................................................................... 11 

4.1.1 Stat, nasjon, nasjonalstat og nasjonalisme ......................................................... 11 

4.1.2 Diaspora ............................................................................................................. 13 

4.1.3 Utilsiktet diaspora .............................................................................................. 14 

4.1.4 Hjemlandspolitikk .............................................................................................. 14 

4.1.5 Nasjonaliserende politikk ................................................................................... 15 

4.1.5.1 Ukrainisering ............................................................................................... 16 

4.1.5.2 Korinna natsija ............................................................................................ 16 

4.1.5.3 Den nasjonale idé ........................................................................................ 17 

4.2 Brubakers triadiske neksus ........................................................................................ 17 

4.2.1 Annen forskning og kritikk av Brubakers teori .................................................. 19 

4.2.1.1 Kvadratisk neksus – fravær av internasjonale aktører ................................ 20 

4.2.1.2 Klassisk Kohnsk øst-vest skille? ................................................................. 21 

4.2.1.3 Brubakers valg av empiriske illustrasjoner ................................................. 22 

4.2.1.4 Oppsummerende om kritikk ....................................................................... 23 

5 Metode .............................................................................................................................. 24 

5.1 Valg av metode .......................................................................................................... 24 

5.2 Kvalitativ metode og datainnsamling ........................................................................ 25 

5.2.1 Arkivreise ........................................................................................................... 27 



x 

 

5.2.2 Supplerende intervju .......................................................................................... 28 

5.3 Kvantitative data ........................................................................................................ 29 

5.4 Operasjonaliseringer .................................................................................................. 29 

5.5 De komparative casene – hvorfor kan de sammenlignes? ......................................... 31 

6 Analyse: Ukraina – En nasjonaliserende stat? ................................................................. 31 

6.1 Ukraina som en nasjonaliserende stat ........................................................................ 32 

6.1.1 Fra Kravtsjuk til Kutsjma – Det nasjonale spørsmål .......................................... 34 

6.1.1.1 Valgkampen ................................................................................................ 35 

6.1.2 Fra retorikk til realpolitikk – en nasjonaliserende kamp om makt? ................... 36 

6.1.2.1 Nasjonaldemokratene .................................................................................. 36 

6.1.2.2 Venstrefløyen .............................................................................................. 38 

6.1.2.3 Presidenten .................................................................................................. 39 

6.1.3 Grunnloven – nasjonalisering og maktkonsolidering ......................................... 40 

6.1.4 Etter grunnloven – implementering av nasjonaliserende politikk ...................... 43 

6.1.5 Oppsummering ................................................................................................... 46 

6.2 Den ungarske nasjonale minoriteten .......................................................................... 47 

6.2.1 Krav om selvstendighet ...................................................................................... 47 

6.2.2 Vendepunktet: Vennskapsavtalen og forhandlingene bak ................................. 49 

6.2.3 Grunnloven – hvor sto den ungarske nasjonale minoriteten? ............................ 51 

6.2.4 Etter grunnloven ................................................................................................. 53 

6.2.5 Oppsummering ................................................................................................... 57 

6.3 Den russiske nasjonale minoriteten ........................................................................... 58 

6.3.1 Fra tillit til mistillit til tillit– de første årene som del av en ny-selvstendig stat . 58 

6.3.2 Grunnloven ......................................................................................................... 63 

6.3.2.1 Det eksterne hjemlandet – Russlands interesser i grunnlovsforhandlingene

 64 

6.3.3 Etter grunnloven – vennskapsavtale og språkkamp ........................................... 66 

6.3.3.1 Ukrainisering? ............................................................................................. 68 



xi 

 

6.3.4 Oppsummering ................................................................................................... 69 

6.4 Det komparative perspektiv: den ungarske og den russiske nasjonale minoritet ...... 70 

6.4.1 Vertslandet Ukraina og deres nasjonaliserende politikk .................................... 70 

6.4.1.1 Graden av ukrainisering .............................................................................. 73 

6.4.2 De eksterne hjemlandene ................................................................................... 74 

6.4.2.1 Politikkens inntreden: tidsperspektivet ....................................................... 75 

6.4.2.2 Bakgrunn for politikken: hjemlandenes mål ............................................... 76 

6.4.2.3 Oppsummering ............................................................................................ 79 

6.4.3 De nasjonale minoritetene .................................................................................. 80 

6.4.3.1 Minoritetsnasjonalisme, vertslandet og det eksterne hjemlandet ............... 80 

7 Oppsummering og konklusjon ......................................................................................... 84 

7.1 Oppsummering .......................................................................................................... 84 

7.2 Konklusjon ................................................................................................................. 86 

Siterte verk ............................................................................................................................... 89 

Vedlegg .................................................................................................................................... 99 

Vedlegg 1 – Intervju med Géza Jeszenszky .................................................................... 99 

Vedlegg 2 – Transkripsjon av avtale mellom Ungarn og Ukraina 1993 ..................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Innledning 

Med godt over 90 prosent av befolkningens støtte erklærte Ukraina seg den 1. desember 1991 

som en selvstendig stat. Den nye ukrainske staten fremsto i 1991 som inkluderende og 

målrettet mot å danne en multietnisk stat (Wolczuk, 2001, s. 88). Med introduksjonen av 

grunnloven i 1996 ble det klart at dette allikevel ikke var tilfellet. Grunnloven befestet 

Ukrainas nasjonaliserende politikk ved å fremme titulærmajoritetens (eponym) språk og 

kultur. De var fortsatt en multietnisk stat, men denne staten var nå først og fremt ukrainsk.  

I 1996 utga Rogers Brubaker boken Nationalism Reframed. Nationhood and the National 

Question in the New Europe. Brubaker lanserte der sin tese om en triadisk relasjon mellom 

vertsland, hjemland og nasjonale minoriteter i det tidligere Sovjetunionen, og argumenterer 

for at nesten alle de nye statene, til en viss grad, ville være nasjonaliserende (Brubaker, 1996, 

s. 106). Med nasjonaliserende stat menes en stat som er for og av kjernenasjonen – som 

forstås som de rettmessige eierne av staten (ibid, s. 5).  

Et av landene som tilsynelatende passet godt inn i Brubakers rammeverk var Ukraina – et land 

som fikk sin selvstendighet i 1991 og som siden den gang har vært preget av dets ulike etniske 

sammensetninger og interesser. Denne oppgaven ønsker å gå dypere inn i problematikken ved 

å se på årsaker til hvorfor Ukraina utviklet seg til å bli det som Brubaker definerer som en 

nasjonaliserende stat, og på hvilken måte Ukraina førte en nasjonaliserende politikk.  

For å kunne besvare disse spørsmålene har visse grep blitt gjort. Oppgaven vil kun 

konsentrere seg om perioden 1991-1999. Hovedårsaken til dette er at det var i denne perioden 

den ukrainske staten ble formet og konsolidert. Det vil si at det var i denne perioden at 

Ukraina utviklet seg til å bli en nasjonaliserende stat. I tillegg hadde Ukraina – i løpet av 

1990-tallet – to presidenter som tilhørte ulike fraksjoner. Ved å se på begge disse 

presidentperiodene håper oppgaven å kunne belyse problemet ytterligere ved å undersøke om 

den nasjonaliserende politikken ble gjennomført på ulike måter.  

En viktig del av denne oppgaven vil være å analysere på hvilken måte Ukrainas politikk kan 

sies å være nasjonaliserende. Oppgaven har her valgt å se komparativt på situasjonene til to 

nasjonale minoriteter som befinner seg på ukrainsk territorium, henholdsvis: den ungarske 

nasjonale minoriteten og den russiske nasjonale minoriteten. Det har vært mye fokus på 

problematikken knyttet til den russiske nasjonale minoriteten i Ukraina, da gjerne i et triadisk 

perspektiv. Mindre fokus har det vært på andre nasjonale minoriteter innad i Ukraina. En av 
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disse er den ungarske nasjonale minoriteten, som på lik linje med russerne i Ukraina har 

beholdt sitt eget språk og kultur. Ved ikke kun å se på den russiske nasjonale minoriteten 

håper oppgaven å kunne belyse og nyansere problematikken ytterligere. Likhetene mellom de 

to vil bli redegjort for i metodekapittelet, men det viktigste poenget er at de begge ble definert 

som nasjonale minoriteter av den ukrainske staten. Analysen vil hovedsakelig fokusere på 

ulikhetene i deres forhold til vertslandet Ukraina, de eksterne hjemlandene, sin egen situasjon, 

og hva som kan være årsakene til dette. I tillegg vil analysen gå dypere inn i problematikken 

ved å diskutere Ukraina sitt forhold til de to nasjonale minoritetene. Førte Ukraina en ulik 

politikk overfor dem eller har de blitt prioritert likt? Og, hva kan svaret på dette spørsmålet 

fortelle oss om Ukraina som en nasjonaliserende stat?   

Når det gjelder analysen av Ukrainas nasjonaliserende politikk begrenser oppgaven seg til å se 

på hovedsakelig temaene språk og utdanning. For det første er språk- og utdanningspolitikk 

sentrale temaer i nasjonaliseringstematikken (Brubaker, 1996, ss. 83-84). Videre er effekten 

av politikken målbar. Det vil si at det eksisterer mye statistikk om disse temaene som kan 

forsterke og nyansere oppgavens kvalitative funn. I tillegg er det mye som tyder på at nettopp 

disse temaene preget den politiske debatten i Ukraina på 1990-tallet, hvilket indikerer at de er 

vesentlige for nasjonaliseringen i Ukraina.  

På slutten av hvert underkapittel i analysen vil det være en oppsummering som diskuterer de 

mest vesentlige funnene for det gitte kapittelet. Til slutt vil det være et eget kapittel som 

oppsummerer alle disse funnene for så å komme med en konklusjon, samt noen refleksjoner 

rundt problematikken generelt.  

 

Alle oppgavens transkriberinger er gjort i tråd med språkrådets transkriberingsregler for 

ukrainsk til norsk, og russisk til norsk. Oversettelsene fra ukrainsk og russisk til norsk er mine 

egne. Oversettelse av ungarske tekster til norsk er gjort av Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo.  

 

 

 



3 

 

2 Problemstilling: Ukraina – hvordan og hvorfor ble de 

nasjonaliserende?   

«Vi bygger en stat for alle folkene som bor på hennes (Ukrainas) jord» 

 (Kravtsjuk, 1991, s. 2) 

Sitatet over er hentet fra et brev Kravtsjuk sendte den første ukrainske all-nasjonale 

kongressen i Odessa i 1991. Man kan tolke Kravtsjuks uttalelse til å bety at Ukraina ikke 

skulle være en nasjonalstat utelukkende for ukrainere, men en stat for alle de nasjonalitetene 

som bodde på ukrainsk territorium – en multinasjonal stat. Dette ble til en viss grad fulgt opp 

av politisk handling da et grunnlovstillegg til den sovjetiske grunnloven– fra 1992 – omtalte 

befolkningen i Ukraina som narod Ukrajiny (Ukrainas befolkning) (Kravtsjuk, 1992). I følge 

Wilson (1997, s. 147) er denne formuleringen viktig å merke seg da den antyder et Ukraina 

for alle, uavhengig etnisk bakgrunn. Helt siden selvstendighet ble oppnådd har det imidlertid 

vært en pågående debatt i Ukraina om hvem den nye staten skal være av og for. Skal den være 

av og for Ukrainas befolkning eller av og for den ukrainske befolkningen?  

Svaret på dette spørsmålet ga ikke seg selv. Det post-kommunistiske området var sterkt preget 

av det Laitin (1998, s. 29) omtaler som strandede diasporaer; en gruppe som har blitt etterlatt 

etter at nye landegrenser ble trukket. I Ukraina var dette spesielt synlig da den etniske 

sammensetningen i 1989 var 72,7 ukrainere, 22,1 russere og 5,2 andre (Gosudarstvennaya 

sluzhba statistiki Ukrainy, 2003-2004, tabell 1). Som vist ovenfor er det mye som tyder på at 

statslederne, i hvert fall uttalt, ønsket at den nye staten skulle ha en samlende effekt og at den 

skulle tilhøre alle. Denne tanken delte, tilsynelatende, Kutsjma. I sin tiltredelsestale i 1994 

uttalte han:  

 «Når vi i dag skal definere innenrikspolitisk strategi, må vi først og fremst forstå at Ukraina er 

en multietnisk stat… Ukraina er mor til alle sine innbyggere, uavhenig nasjonalitet eller 

religion, eller hvilket språk de anser som sitt morsmål. I den nærmeste framtid har jeg tenkt å 

foreslå en endring til den gjeldende lovgivningen med mål om å gi offisiell status til det 

russiske språket, samtidig som ukrainsk beholder sin status som statsspråk» (Kutsjma, 1994, s. 

1). 

Det er imidlertid mye som tyder på at Kutsjmas karakteristikk av den ukrainske staten og de 

løfter han ga om det russiske språkets status i forbindelse med hans overtakelse av 

presidentskapet var glemt da landets første grunnlov ble introdusert i 1996. Det kan være flere 

årsaker til dette, men den kanskje viktigste årsaken var at grunnlovsprosessen var vanskelig. 

Ukraina var det siste post-sovjetiske landet som fikk sin egen grunnlov, og i perioden fram til 
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juni 1996 hadde landet blitt styrt på bakgrunn av den gamle sovjetiske grunnloven (Wolczuk, 

1998, s. 118). Den nye grunnloven vokste fram i et skiftende politisk landskap, og ble av 

flere, blant annet, kritisert for å være en direkte kopi av den russiske grunnloven fra 1993 

(ibid, s. 118, 130).  Den sterkeste kritikken kom imidlertid fra det kommunistiske partiet, som 

i Holos Ukrajiny forklarte hvorfor de ikke kunne støtte den nye grunnloven. I dette 

avisinnlegget beskyldte de utviklerne av grunnloven for ikke å ha forlatt ideen om Ukraina 

som en nasjonalstat gjennom å skape juridiske forutsetninger for dannelsen av en stat for og 

av én nasjon (Symonenko & Krjutsjkov, 1995, s. 7). De pekte også på at konseptet om en 

ukrainsk nasjonalstat oppstår rent praktisk først og fremst når det gjelder språkspørsmålet, og 

viste tilbake til Kutsjmas løfter om at russisk språk skulle få offisiell status (ibid). De 

argumenterte videre for at russere i Ukraina ikke er en minoritet, men ett av de to folkene som 

utgjør den ukrainske befolkningen – noe som ikke kom fram av den nye grunnloven (ibid).   

Hadde de rett i sin kritikk? Det første man kan legge merke til når man ser på den ukrainske 

grunnloven fra 1996 er at befolkningen i Ukraina ikke lenger er omtalt som narod ukrainy, 

men ukrainskij narod (ukrainske befolkning) (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996, s. 1)1. Ifølge 

Wilson (1997, s. 147) var dette et tegn på at den ukrainske staten kun skulle være for etniske 

ukrainere. Det var imidlertid artikkel 10 (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996) som på mange 

måter var mest overraskende:  

«Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk. Staten sørger for omfattende utvikling og 

funksjoner av det ukrainske språket innenfor alle offentlige sfærer på hele Ukrainas 

territorium. Fri utvikling, bruk og vern av det russiske språket og andre nasjonale minoriteters 

språk er garantert i Ukraina …» 

For det første ble det med denne artikkelen klart at Kutsjma hadde nedprioritert sitt løfte om å 

gi russisk offisiell status. Det som er viktig å merke seg her er at Kutsjma i sin tiltredelsestale 

gikk langt i å poengtere at dette skulle skje og man kan dermed tenke seg at nettopp statusen 

til det russiske språket var en viktig sak for mange velgere, og noe han hadde gått til valg på. 

Dette vitner, med andre ord, om en særdeles stor dreining bort fra Kutsjmas uttalte politikk. 

For det andre ble russisk grunnlovsfestet som et minoritetsspråk. 

Videre kommer artikkel 11 (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996) som framholder at:  

«Staten fremmer konsolidering og utvikling av den ukrainske nasjonen, dens historiske 

bevissthet, tradisjoner og kultur, samt utviklingen av etniske, kulturelle, språklige og religiøse 

identiteter for alle innfødte og nasjonale minoriteter i Ukraina» 

                                                 
1 Verkhovna Rada er navnet på det ukrainske parlamentet. 



5 

 

I utgangspunktet kan begge disse artiklene forstås som ganske åpne: der friheten til å 

praktisere og videreutvikle språk, religion og kultur er blitt grunnlovsfestet. Samtidig påpeker 

Wilson (2009, s. 210) at russere i Ukraina virkelig ikke liker å bli omtalt som en «nasjonal 

minoritet». Enda viktigere er det kanskje at grunnloven åpnet for en hierarkisk inndeling av 

nasjonalitetene i Ukraina. Alle nasjonalitetene hadde rett til å praktisere sitt eget språk og 

kultur, men det var kun det ukrainske som aktivt skulle promoteres og konsolideres av staten. 

Kutsjma understrekte, som nevnt over, at Ukraina er en multietnisk stat.  

Et forbehold er nødvendig. Ukraina var fortsatt en multietnisk stat etter at grunnloven var 

vedtatt, men etniske ukrainere kunne nå tolkes som den ledende etnisiteten i et statsprosjekt, 

og til en viss grad også som bærere av nasjonen. Grunnloven kunne, med andre ord, forstås 

som å befeste den nasjonaliserende politikken, og først og fremst være dannet for den 

ukrainske befolkningen. Eller, som Wolczuk (2001, s. 228) hevder, grunnloven reflekterte en 

idé om den ukrainske nasjonen som den mest sentrale delen av befolkningen i Ukraina. 

Ukrainerne var kjernen i nasjonen, og med grunnloven var nasjonen langt på vei i å bli for og 

av kjernen. Hvilket, ifølge Brubaker (1996, s. 5), er selve definisjonen på en nasjonaliserende 

stat.  

Denne oppgaven hevder dermed at det store vendepunktet, som gjorde Ukraina til en 

nasjonaliserende stat, kom i 1996. Ukraina hadde nok hatt nasjonaliserende tendenser før den 

tid, men med grunnloven ble landet institusjonalisert som en nasjonaliserende stat. Med 

«institusjonalisert» menes her at den nasjonaliserende politikken ble et regelstyrt system. 

Dette er viktig for forskningsspørsmålet: Denne oppgaven ønsker å undersøke hvorfor 

Ukraina ble institusjonalisert som en nasjonaliserende stat i 1996, da mye tydet på at de ikke 

ville gå i den retningen på begynnelsen av 90-tallet. I tillegg vil oppgaven undersøke hvordan 

Ukrainas politikk var nasjonaliserende, og på hvilken måter dette påvirket de ungarske og 

russiske nasjonale minoritetene. For å besvare det sistnevnte spørsmålet vil oppgaven se 

komparativt på de ungarske og de russiske nasjonale minoritetene.   

 

3 Bakgrunn  

Det er viktig å presisere at dette er en deskriptiv-analytisk oppgave, ikke en normativ en. 

Målet er ikke å undersøke og drøfte hva som «burde» eller «skulle» ha skjedd, men kun å se 

på fakta. Ukraina er et land det har blitt forsket mye på, og Brubakers triadiske neksus har ofte 
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blitt benyttet i den sammenhengen. Forskere som Wolczuk (2000), Kuzio (2001), og 

Barrington, Herron og Silver (2003) har benyttet Brubakers teorier for å belyse, diskutere og 

nyansere utviklingen i Ukraina siden 1991. Koblingen mellom Ukraina og det triadiske 

neksus er, med andre ord, ikke ny. Det har vært mye diskusjon rundt hvorvidt Ukraina faktisk 

passer inn i modellen, og det er spesielt Kuzio som har vist seg tvilende til Brubakers teorier. 

Samtidig vil det være svært vanskelig å få et empirisk tilfelle til å sammenfalle hundre prosent 

med en teoretisk modell, og det råder en viss enighet blant de andre forskerne om at til tross 

for visse avvik så utgjør Ukraina en interessant case sett i lys av det triadiske neksuset. 

Kritikken mot teorien vil bli redegjort for og diskutert under, så den vil ikke bli presentert her, 

men det kan være viktig å merke seg at den naturligvis også gjelder for det ukrainske tilfellet.  

Ukraina har møtt på mange utfordringer siden selvstendighet, og mange av disse er direkte 

knyttet til de nasjonale minoritetene. Det bor rundt 45 millioner mennesker i Ukraina, ifølge 

folketellingen fra 2001, 77,8 prosent av disse er etniske ukrainere (Gosudarstvennyj komitet 

statistiki Ukrainy, 2003-2004). I 1989 utgjorde 72,7 prosent av befolkningen etniske ukrainere 

(ibid), så andelen økte noe i løpet av 1990-tallet. Ukrainerne er generelt spredt over hele 

landet, men konsentrasjonen, prosentvis sammenlignet med nasjonale minoriteter, er størst i 

de vestlige regionene: i Volyn-regionen utgjorde i 1989 94.6 prosent av befolkningen etniske 

ukrainere, og i Lviv-regionen 90.4 prosent (ibid). Nasjonale minoriteter utgjør på sin side over 

22 prosent av Ukrainas befolkning. Av disse er 17,3 prosent russere. De andre nasjonale 

minoritetene utgjør en liten prosentdel på nasjonalt nivå, men de er gjerne konsentrert i 

spesifikke regioner og kan dermed utøve en del lokalt press. Nasjonale minoriteter er, med 

andre ord, et tema man ikke kan komme utenom i ukrainsk nasjons- og statsbygging. Dette 

har ført til at debatter rundt hvem den nye staten skal være for, og hvilke rettigheter nasjonale 

minoriteter skal ha, tidvis har vært konfliktfylt og spent. Dette har igjen gjerne manifestert seg 

i form av debatter om språklovgivning, og grad av selvstyre på regionalt nivå.  

 

3.1 Oppgavens komparative caser  
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3.1.1 Ungarsk nasjonal minoritet  

 

Kilde: (Csernicskó & Ferenc, 2014, s. 401) 

Zakarpattja er en region som ligger sør-vest i Ukraina. Ifølge en folketelling gjennomført av 

Ukrainas statistiske sentralbyrå bodde det rundt 156 600 ungarere i Ukraina i 2001, 151 500 

av disse igjen befant seg i Zakarpattja (Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 2003-

2004). Undersøkelsen sammenligner i tillegg tall fra folketellingen i 1989 med tallene fra 

2001 for å se på eventuelle forandringer i befolkningssammensetningen. I 1989 utgjorde den 

ungarske nasjonale minoriteten 12.5 prosent av befolkningen i Zakarpattja, og i 2001 utgjorde 

de 12.1 prosent (ibid). Man kan dermed konkludere med at størrelsen på den ungarske 

nasjonale minoriteten har holdt seg relativt stabil i den perioden denne oppgaven tar for seg.   

Området vi i dag kjenner som Zakarpattja eksisterte ikke som en geografisk enhet før i 1918. I 

løpet av det 20. århundre tilhørte området flere ulike stater og hadde ulike navn (Csernicskó & 

Ferenc, 2014, s. 401). Innen 1918 var det de ungarske regionene Ung, Bereg, Ugocsa og 

Máramaros som utgjorde en større del av det som i dag er Zakarpattja (ibid). De nordlige 

delene av det historiske Ungarn ble annektert til Tsjekkoslovakia i 1919 og 1920, som en 

følge av Trianon-traktaten. Det offisielle navnet på områdene Ung, Bereg, Ugocsa og 

Máramaros, annektert til Tsjekkoslovakia, ble Podkarpatská Rus (ibid). I 1939 erklærte 

regionen seg selvstendig under navnet Karpatska Ukraina. Selvstendigheten varte ikke 

imidlertid ikke lenge, da Ungarn samme dag valgte å okkupere sitt tidligere territorium (ibid, 

s. 403). Det annekterte territoriet ble en ny administrativ enhet og fikk navnet «den karpatiske 

provins» (ibid). Høsten 1944 ble området frigjort av den røde arme. Regionen eksisterte som 

en form for kvasi-stat i noen måneder før den i 1946 ble en del av Sovjetunionen og den 

ukrainske sosialistiske sovjetrepublikken, med navnet Zakarpatskaya oblast’ (ibid). I 1991 ble 

regionen en del av den selvstendige staten Ukraina.  
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Ungarn ble straffet for at de hadde alliert seg med Tyskland under første verdenskrig og 

mistet store landområder som en følge av Trianon-traktaten. Områdene de mistet var langt fra 

ubebodde, og ungarerne som da ble adskilt fra sitt hjemland ble dermed en utilsiktet, eller 

strandet, diaspora. De er også en nasjonal minoritet i Ukraina, som bor på grensen til sitt 

historiske eksterne hjemland, Ungarn. Den ungarske nasjonale minoriteten er ofte blitt utelatt 

i ukrainsk sammenheng, til tross for at de befinner seg på et område som er strategisk og 

historisk viktig for Ukraina. Med «utelatt» så menes her at deres situasjon sjelden har blitt 

diskutert som en del av et neksus. Den ungarske nasjonale minoriteten var imidlertid relativt 

aktiv i nasjonsbyggingsdiskursen på begynnelsen av 1990-tallet, og de stilte mange krav til 

den nylig selvstendige ukrainske staten. I tillegg har Ungarn som eksternt hjemland vært 

svært aktiv i å fremme sin minoritets rettigheter ovenfor vertsstaten Ukraina. I et triadisk 

perspektiv er derfor det ungarsk-ukrainske tilfellet interessant. Enda mer interessant blir det 

av at det er en merkbar mangel på litteratur på dette emnet. Forskere som Wolczuk (2001) og 

Wilson (2009, 1997) nevner så vidt det ungarske tilfellet, men går aldri dypere inn i 

problematikken. Bakgrunnen for at denne oppgaven har valgt å se på den ungarske nasjonale 

minoriteten er dermed at tilfellet passer inn i oppgavens teoretiske rammeverk, samt at det er 

mangel på litteratur på emnet slik at oppgaven kan løfte fram og belyse et tema som har blitt 

lite diskutert.   

En annen viktig faktor for valg av case var behovet for en komparativ enhet. Den russiske 

nasjonale minoriteten har, i motsetning til den ungarske, blitt særdeles mye diskutert, og deres 

situasjon er godt dokumentert i litteraturen. Det er også det russiske tilfellet som 

gjennomgående har blitt brukt for å diskutere hvorvidt Ukraina er en nasjonaliserende stat. 

Ved å se den russiske nasjonale minoritetens situasjon i et komparativt perspektiv håper 

oppgaven å kunne nyansere begrepet «nasjonaliserende stat». Det vil si, vil en 

nasjonaliserende politikk og dens håndheving være lik uavhengig av hvilken nasjonale 

minoritet det dreier seg om? Her er Ungarn og den ungarske nasjonale minoriteten en 

interessant komparativ analyseenhet da Ungarn har hatt gode forhold til USA og EU, hvilket 

tidvis også har vært en prioritet for Ukraina. Russland og Ungarn kan være delvis 

representative for Ukrainas indre konflikt om hvorvidt de skal se til øst eller vest, og 

oppgaven ønsker derfor å undersøke om dette har påvirket behandlingen av de overnevntes 

nasjonale minoriteter.  
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3.1.2 Russisk nasjonal minoritet 
I motsetning til den ungarske nasjonale minoriteten er den russiske nasjonale minoriteten et 

tema som har blitt forsket mye på. Når man diskuterer nasjonaliserende politikk i Ukraina er 

det gjerne politikk ovenfor etniske russere som blir referert. Dette kan skyldes flere ting; de 

passer godt inn i Brubakers triadiske neksus, de er synlige i ukrainsk politikk og de utgjør 

verdens største russiske diaspora. Den russiske nasjonale minoritet er, med unntak av på 

Krim, mest konsentrert i Donbass der de utgjør 44 prosent av områdets samlede befolkning 

(Wilson, 1995, s. 267).  

 

 

Kilde: (Wilson, 1995, s. 268) 

Donbass ligger øst i Ukraina, og grenser til Russland og Azovhavet (en bukt i Svartehavet). 

De to regionene Luhansk og Donetsk utgjør 85 prosent av det moderne Donbass (Wilson, 

1995, s. 267). Det er ikke alltid like lett å avgjøre hvem som er russer i Ukraina. Når denne 

oppgaven snakker om «den russiske nasjonale minoriteten» refereres det til «etniske» russere. 

Det vil si de som i Sovjettiden hadde/ville ha vært definert som etnisk russisk i passet. Det 

kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt disse menneskene anser seg selv som utelukkende 

russere, men denne oppgaven tar utgangspunkt i de som ukrainske myndigheter anser som 

russere, og som dermed blir definert som russere i folketellinger.   

En undersøkelse som har fokusert på migrasjonsmønster i Ukraina i perioden 1991-1999 

finner at den desidert største migrasjonen fra Ukraina fant sted i 1991-1992 (Sjulga, Panina, 

Golovakha, & Zisels, 2001, s. 65). Denne oppgaven velger hovedsakelig å operere med tall 
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fra folketellingen i 2001, og ikke 1989, da den fokuserer på hele 1990-tallet og tall fra 2001 

vil være mest representative for perioden.   

Ifølge folketellingen bodde det ca. 8,33 millioner russere i Ukraina i 2001, hvilket utgjorde 

17.3 prosent av Ukrainas samlede befolkning (Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 

2003-2004). Dette er en nedgang på 4.8 prosent fra 1989, da de utgjorde 22.1 prosent av 

befolkningen (ibid). Fraflyttingen har ikke vært betydelig, men stor nok til at den bør tas 

høyde for i denne oppgaven. Med unntak av Krim, befinner den høyeste konsentrasjonen av 

russere seg i Luhansk og Donetsk. I 2001 utgjorde etniske russere 39 prosent av Luhansk sin 

befolkning på ca. 2.5 millioner, og 38,2 prosent av Donetsk sin befolkning på ca. 4.8 millioner 

(ibid). Donbass er, med unntak av Krim, det området i Ukraina der det befinner seg flest 

russere sammenlignet med andre etnisiteter.  

Donbass var et viktig industrielt område både i det russiske imperiet og Sovjetunionen, og har 

derfor en viss strategisk betydning (Wilson, 1995, s. 267). Dette, kombinert med antall russere 

bosatt i området, gjør Donbass til et interessant case. I tillegg er historiografiske diskusjoner 

mellom ukrainere og russere spesielt intense når det gjelder Donbass (ibid). For ukrainere har 

det vært viktig å understreke at Donbass historisk tilhører Ukraina, og at de var der først (ibid, 

s. 269). Russerne, på sin side, hevder at de var der først. Andre har igjen inntatt en mer nøytral 

posisjon ved å hevde at området alltid har vært multietnisk (ibid, s. 276). Målet her er ikke å 

gå inn i en historiografisk diskusjon, men kun å presentere noen av de faktorene som har 

bidratt til å øke spenningen i området.   

 

4 Teori  

Det forskningsmessige fokuset på det triadiske forholdet mellom nasjonal diaspora, hjemland 

og vertsland har økt kraftig de siste årene. En av årsakene til dette er oppløsningen av 

Sovjetunionen og nye problemstillinger som oppløsningen førte med seg. Et spørsmål som 

har opptatt mange og som har preget det post-sovjetiske området er hvordan man skal 

forholde seg til de "utilsiktede diasporaene", det vil si en gruppe som ble etterlatt etter at nye 

landegrenser ble trukket (Laitin, 1998, s. 29). Med nyopprettede stater og forskjøvne 

landegrenser har konsepter som stat, nasjon og statsborgerskap kontinuerlig blitt utfordret, og 

fokuset har økt på begreper som hjemland, diaspora og nasjonalisme. Dette kapitelet tar sikte 
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på å definere og diskutere disse begrepene, samt introdusere oppgavens teoretiske 

rammeverk: Brubakers triadiske neksus.  

 

4.1 Konsepter og definisjoner  
 

4.1.1 Stat, nasjon, nasjonalstat og nasjonalisme  
Begrepene stat, nasjon, nasjonalstat og nasjonalisme er helt vesentlige for oppgaven. For det 

første er det begreper som brukes jevnlig gjennom hele analysen, så en avklaring rundt hva 

som legges i dem – i denne oppgavens sammenheng – er avgjørende. For det andre er det 

viktig at noen av disse begrepene ikke forstås eller defineres på samme måte av alle. 

Artikkel 1 av Montevideo-konvensjonen om staters plikter og rettigheter fra 1933 stipulerer at 

et land må oppfylle fire kriterier før de kan bli anerkjent som stat: 

1. En permanent befolkning 

2. Et avgrenset og definert territorium  

3. En regjering 

4. Utvise evne til å ha forbindelse med andre stater  

(Council on Foreign Relations, 1969)  

Stat som begrep er dermed relativt lett å forholde seg til, men det blir verre når man blander 

inn begrepet nasjon. En stat er en formell og juridisk enhet som styrer et avgrenset territorium, 

men mye tyder på at staten ikke er limet i samfunnet; det som binder folk sammen. Folk 

samles i mye større grad rundt ideen om nasjonen (Connor, 1994, s. 90). I følge Connor (ibid, 

s. 92) er essensen av nasjonen et psykologisk bånd som både knytter og adskiller folk fra 

hverandre. Han definerer altså nasjonen som et psykologisk «fenomen» (ibid, s. 93). En 

populær definisjon på nasjon finner man i ordboka for internasjonale relasjoner:  

“(A nation is) a social group which shares a common ideology, common institutions 

and customs, and a sense of homogeneity. “Nation” is difficult to define so precisely 

as to differentiate the term from such other groups as religious sects, which exhibit 

some of the same characteristics, In the nation, however, there is also present a strong 

group sense of belonging associated with a particular territory considered to be 

peculiarly its own” (Plano & Olton, 1969, s. 119). 
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En nasjon handler altså i stor grad om følelser; følelsen av fellesskap og følelsen av 

tilhørighet. Det er et forestilt politisk samfunn – og forestilt som både iboende begrenset og 

suverent (Anderson, 1991, s. 6).  

Den sovjetiske forståelsen av begrepet nasjon – her fremstilt av Stalin i 1913– varierer 

imidlertid fra den mer «vestlige» forståelsen: 

«En nasjon er et historisk konstituert, stabilt felleskap av mennesker, utformet med bakgrunn i 

et felles språk, territorium, økonomisk liv, og psykologisk sammensetning som synliggjøres i 

kulturfellesskapet … Først når alle disse egenskapene (priznakov) er til stede, har man en 

nasjon» (Stalin, 1951-1952, ss. 296-297).  

Den sovjetiske forståelsen – til forskjell fra den vestlige – handler mer om konkrete, synlige 

egenskaper enn en følelse av fellesskap og tilhørighet. Den går lenger enn den vestlige 

forståelsen i å konkretisere begrepet, men den begrenser også dets bruksområder. For denne 

oppgaven sin del kan det i teoretisk sammenhenger være nyttig å ha oversikt over den vestlige 

definisjonen. I empiriske sammenhenger vil det imidlertid være vesentlig å ha forståelse for 

Stalins definisjon av en nasjon.   

En nasjonalstat eksisterer når det er sammenfall mellom staten og nasjonen. Mer presist 

bygger nasjonalstaten på en ideologi som framholder at politiske grenser bør sammenfalle 

med kulturelle grenser, der en spesifikk etnisk gruppe har monopol på identitetsmarkører som 

språk og religion (Eriksen, 2002, ss. 98, 108).  

Så hva er nasjonalisme? Gellner (1983, s. 1) definerer begrepet nasjonalisme slik:  

“Nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and the 

national unit should be congruent”  

Eriksen (2002, s. 98) tolker Gellners definisjon til å bety at nasjonalisme dermed er en 

ideologi som framholder at en spesifikk gruppe (etnos) bør dominere staten. Samtidig hevder 

Connor (1994, s. 103) at man bør være svært forsiktig med å sette et likhetstegn mellom en 

etnisk gruppe og en nasjon. Ifølge Connor (ibid) trenger ikke medlemmer av en etnisk gruppe 

være klare over at de tilhører samme gruppe, og kan ha blitt definert utenfra av antropologer 

eller andre observatører. En nasjon må derimot være selv-definert og, som tidligere nevnt, 

dreier det seg om et psykologisk bånd som knytter folk sammen, samt skiller dem fra andre 

(ibid, ss. 92, 103). Eller, med andre ord, en nasjon kan også bygge på en idé om en 

primordialistisk tilhørighet. Denne følelsen av tilhørighet må ikke nødvendigvis være 

forankret i en idé om «felles blod» (ibid, s. 93). En nasjon trenger altså ikke være etnisk 

definert, og nasjonalisme kan dermed ikke defineres som en «etnisk ideologi».  
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Nasjonalisme kan defineres som et krav om kongruens; det vi si en forståelse av staten som en 

politisk enhet tilhørende en spesifikk nasjon, og denne nasjonen kan også begrunnes 

primordialistisk. Samtidig har nyopprettede stater og forskjøvne landegrenser utfordret 

begreper som nasjon og nasjonalisme. Mer spesifikt kan det her refereres til oppløsningen av 

Jugoslavia og Sovjetunionen. Brubaker (1996, s. 3) hevder at der de nasjonale bevegelsene 

som førte til disse oppløsningene har blitt nøye studert, så har de nasjonalismene som oppsto 

som en direkte konsekvens til denne formen for nasjonalisering av det politiske rommet fått 

mindre oppmerksomhet. Utilsiktede diasporaer og eksterne hjemland er begreper som for 

alvor har oppstått etter oppløsningen av Sovjetunionen og Jugoslavia, og Brubaker (ibid, s. 5) 

finner at også disse «aktørene» har sine nasjonalismer. Disse nasjonalismene utfordrer 

imidlertid den tradisjonelle forståelsen av begrepet, og eksisterer som et resultat av ideen om 

kongruens.  

 

4.1.2 Diaspora 
Etter Sovjetunionens oppløsning har diaspora-problematikken fått mye oppmerksomhet. Den 

mest omfattende definisjonen på hva som utgjør en diaspora kommer fra John Armstrong. 

Han definerer en diaspora som «any ethnic collectivity which lacks a territorial base within a 

given polity» (Armstrong, 1976, s. 393). Tradisjonelt har begrepet diaspora gjerne blitt brukt 

om jøder og har da referert til deres mangel på territoriell tilhørighet (Kolstø, 1999, s. 609). 

Sheffer (2003, s. 9) påpeker i tillegg at den jødiske diasporaen ikke kun ble brukt som en 

illustrasjon, men at den i lang tid var selve definisjonen på begrepet i mange ordbøker. Det er 

altså først i nyere tid at forståelsen av begrepet har blitt utvidet til å inkludere andre 

diasporaer. Samtidig kan det tidlige fokuset på den jødiske diasporaen fortelle oss noe om hva 

en diaspora er. Man kan argumentere for at det ikke kun gjaldt jødenes mangel på et eget 

territorium, men også at de hadde sin egen historie, tradisjoner og kultur som var ulik de 

regjerende oppfatningene blant de andre medlemmene på territoriet de oppholdt seg. Jødiske 

samfunn var, med andre ord, dårlig integrert i de lokale samfunnene (Kolstø, 1999, s. 609). 

De var noe annet innenfor et område de kanskje hadde bebodd i hundrevis av år.  

Den moderne forståelsen av begrepet diaspora handler derimot ikke i så stor grad om mangel 

på et eget territorium, men heller at gruppens territorielle tilhørighet befinner seg i utlandet 

(Kolstø, 1999, s. 609). Connor (1986, s. 16) definerer en diaspora som «… den delen av et 

folk som bor utenfor hjemlandet». Denne definisjonen er imidlertid svært vid og tilbyr få eller 

ingen avgrensninger på begrepet. King og Melvin (1999, s. 108) snevrer det betraktelig inn 
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med sin definisjon av diasporaer som «ethnic communities divided by state frontiers». Denne 

definisjonen er mer presis, men den utelukker diasporaer som befinner seg langt fra sitt 

«hjemland». Kolstøs definisjon av en diaspora som en gruppe med territoriell tilhørighet i 

utlandet er nok en av de bedre i litteraturen, da den både anerkjenner at dette er en gruppe som 

bor utenfor sitt hjemland, men også at det dreier seg om en fortsatt tilhørighet til dette 

hjemlandet. Hjemlandet er altså av vesentlig betydning for gruppeidentiteten. Samtidig er 

King og Melvin sin definisjon interessant i det øst-europeiske tilfellet, da flere diasporaer 

oppsto nettopp fordi nye grenser ble trukket, og ikke på grunn av migrasjon. Man fikk da flere 

tilfeller av det som gjerne kalles «strandede diasporaer» (Laitin, 1998, s. 29), eller diasporaer 

strandet i det nære utlandet. 

 

4.1.3 Utilsiktet diaspora  
Begrepet strandede diasporaer, refererer til grupper etterlatt etter at nye landegrenser har blitt 

trukket. Det vil si at staten trakk seg ut, men etterlot seg deler av sin titulærbefolkning (Laitin, 

1998, s. 29). I Laitins (ibid) bok ble dette begrepet brukt for å beskrive de russiske 

diasporaene, men man kan argumentere for at det kan overføres til andre minoritetsgrupper 

som også ble «etterlatt» i kjølvannet av Sovjetunionens fall. Et annet begrep som brukes om 

disse tilfellene er «utilsiktede diasporaer» (Brubaker, 2000, s. 1). Disse begrepene kan forstås 

som synonymer for et og samme fenomen, men Brubaker inkluderer flere hendelser i sin 

analyse, og åpner dermed for en dypere forståelse av fenomenet. Ifølge Brubaker (ibid) oppsto 

utilsiktete diasporaer som en følge av oppløsningen av tidligere multinasjonale politiske 

strukturer: oppløsningen av Habsburgriket, Romanov-imperiet, og det Ottomanske riket etter 

andre verdenskrig, og av Sovjetunionen, Jugoslavia og Tsjekkoslovakia. Disse oppløsningene 

representerte ikke kun imperienes slutt i Europa, men utfordret også ideen om nasjonalstaten, 

det vil si, ideen om at nasjonen og statens fysiske grenser må sammenfalle (ibid). Diasporaene 

som oppsto var en utilsiktet konsekvens av omstrukturering av statene og deres grenser, som 

har og som uforutsett forsetter å utfordre konsepter som nasjon, stat og statsborgerskap, da 

spesielt i Øst- og Sentral-Europa.  

 

4.1.4 Hjemlandspolitikk 
Ifølge Brubaker (1996, s. 58) blir en stat et eksternt hjemland for sin etniske diaspora når 

kulturelle eller politiske eliter definerer en «etnonasjonalistisk slekt» (ethnonational kin) i 
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andre stater som tilhørende i deres nasjon. Gjennom å hevde at de tilhører deres nasjon vil 

også elitene bedyre at deres situasjon må overvåkes og at deres interesser må beskyttes og 

promoteres av staten (ibid). Hjemlandspolitikk er derfor, i sin enkleste form, når hjemlandet 

utvikler og utøver en politikk som hevdes å ha som mål å overvåke, promotere og beskytte sin 

etnonasjonalistiske slekt i utlandet (ibid). Det er her viktig å merke seg at disse eksterne 

hjemlandene er konstruert av elitene, og hvorvidt diasporaene selv anser den eksterne staten 

som sitt hjemland er ikke nødvendigvis av betydning (ibid). Hjemlandspolitikk er altså en 

politikk som føres overfor andre stater og nasjonale diasporaer. Det vil si at hjemlandspolitikk 

er en offensiv politikk formulert og forvaltet av det eksterne hjemlandet.  

En hjemlandspolitikk kan formuleres på ulike måter, og ha varierende mål. En nokså vanlig 

hjemlandspolitikk er en egen immigrasjons- og statsborgerskapslovgivning for den delen av 

diasporaen som vender tilbake (Brubaker, 1996, s. 58). Samtidig kan man også utvikle en 

egen statsborgerskapslovgivning som tilbyr dobbelt statsborgerskap til nasjonal diaspora, men 

som ikke iverksetter tiltak for å få folk til å vende hjem. Videre kan en hjemlandspolitikk ha 

som mål å påvirke andre staters politikk mot den nasjonale diasporaen (ibid). En slik politikk 

kan virke uskyldig, men i praksis kan den bli svært påtrengende. Det kan dreie seg om å 

forsøke å påvirke alt fra språk- og minoritetslovgiving til å legge føringer på hvordan en 

annen stat skal definere sin nasjon. Den kanskje mest ekstreme formen for hjemlandspolitikk 

er irredentismekrav på andre staters territorium (ibid). Med irredentisme menes her en 

eksisterende stats forsøk på å annektere en annen stats territorium på bakgrunn av at territoriet 

er bosatt av deres medborgere (Ambrosio, 2001, s. 2). Irredentisme vil imidlertid, i de fleste 

tilfeller, være vanskelig å bevise, og man skal være forsiktig med å påstå at en stat har til 

hensikt å annektere deler av en annen stats territorium.  

 

4.1.5 Nasjonaliserende politikk  
I sin enkleste form kan man kanskje si at nasjonaliserende politikk har som mål å 

nasjonalisere staten. Det vil si å oppnå en stat som er for og av kjernenasjonen (Brubaker, 

1996, s. 5). Mer spesifikt kan man si at begrepet refererer til politiske prosesser og vedtak som 

fremmer og beskytter kjernenasjonen. Brubaker (ibid, s. 106) påpekte i 1996 at man allerede 

kunne se tendenser til nasjonaliserende politikk i de «nye statene». Han refererte her, blant 

annet, til politiske vedtak og praksiser innenfor domener som språkpolitikk, utdanning, og 

ansettelser innenfor offentlig sektor (ibid). Dette bringer oss muligens nærmere en tentativ 

definisjon av begrepet «nasjonaliserende politikk»: «praksiser og vedtak innenfor ulike 
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domener – som staten har ansvar for – der disse vedtakene og praksisene har som mål å 

fremme og beskytte kjernenasjonens posisjon». I tillegg er det viktig å merke seg at en 

nasjonaliserende politikk kan være både assimilerende og segregerende (ibid, s. 93). Det vil si 

at politikkens mål kan variere. Den kan ha som mål å integrere en gruppe på kjernenasjonens 

premisser, men også å segregere en gruppe fra samfunnet.  

 

4.1.5.1 Ukrainisering  

Mer spesifikt for denne oppgaven er begrepet «ukrainisering». Dette henger tett sammen med 

begrepet diskutert over, da dette handler om en nasjonaliserende politikk som er spesifikk for 

Ukraina. I sin enkleste form kan man si at ukrainisering refererer til å gjøre noe ukrainsk. 

Kolstø (2000, s. 188, 192) refererer til ukrainisering av eliten i Kiev og ukrainisering på 

statsnivå. Når han snakker om ukrainisering av eliten er det i direkte relasjon til språket 

ukrainsk, da han spekulerer rundt hvorfor eliten i Kiev snakket ukrainsk i offentlige 

sammenhenger til tross for at de kanskje brukte russisk på hjemmebane (ibid, s. 188). Kutsjma 

dro også denne parallellen mellom ukrainisering og det ukrainske språket da han uttalte: «… 

Men, på den andre siden, burde vi ikke ha denne kraftige ukrainiseringen (ukrajinizatsiji). 

Denne prosessen skjer gradvis: folk vil etter hvert innse at kunnskaper om det ukrainske 

språket er nødvendig» (Volokitin, 1999, s. 3). Ut i fra Kutsjma sin forståelse av begrepet kan 

man her si at det dreier seg om en prosess som, for ham, er direkte relatert til språk. Hvis vi 

ser dette i sammenheng med Brubaker sine diskusjoner rundt nasjonaliserende politikk er det 

åpenbart at visse likheter er tilstede. Det dreier seg om en politisk prosess som har som mål å 

ukrainisere visse domener som ligger innenfor statens ansvar, slik som språkpolitikken.   

 

4.1.5.2 Korinna natsija 

Selve begrepet korinna natsija vil ikke bli brukt i noen stor grad i denne oppgaven, men det er 

fortsatt vesentlig for forståelsen av mye av tematikken som denne oppgaven benytter seg av. 

Korinna (uk), korennoj (ru), kan på engelsk bli oversatt med «rooted» og refererer gjerne til 

en form for tilknytning til jorda (Kolstø, 2016, s. 1). På norsk vil det muligens være 

produktivt å se det i sammenheng med begrepet «urfolk» eller «innfødt». Kolstø (ibid, s. 23) 

finner imidlertid at det ofte brukes identisk med titulærnasjonen. Med titulær menes «de som 

har gitt navn til» (ibid, s. 1). En titulærnasjon refererer dermed til de som har gitt navnet til 

nasjonen, som for eksempel at navnet Ukraina sammenfaller med den etniske betegnelsen 

«ukrainer». «Korinna» kan altså referere til hvem som var der først, har rett på jorda, og 



17 

 

dermed fortjener en privilegert posisjon (ibid). Hvis man velger å bruke Brubaker (1996) sin 

terminologi kan man tenke seg til at dette kan relateres til hans begrep «kjernenasjon».  

 

4.1.5.3 Den nasjonale idé  

«Den nasjonale idé» eller «det nasjonale spørsmål» er begrep som ble hyppig brukt i Ukraina 

på 1990-tallet. Ut i fra primærlitteraturen kan det framstå som om begrepets betydning var tett 

knyttet opp til ideen om en ukrainsk nasjon med en privilegert posisjon i den nye staten. Dette 

begrunnes med at kommunistene – som var kritiske til den nasjonale idé – knyttet begrepet 

direkte til synet på russerne i Ukraina som en nasjonal minoritet (Symonenko, 1996, s. 7). Det 

vil si at de forbandt begrepet med ideen om at det kun eksisterte en «statsbærende» nasjon i 

Ukraina, de andre var nasjonale minoriteter. Denne oppfatningen støttes videre av 

nasjonaldemokratene – som ble ansett som tilhengere av den nasjonale idé – hevdet at 

Ukraina først og fremst var fødestedet til den ukrainske befolkningen (Kosiv, 1994, s. 4). En 

konkret definisjon av begrepet vil være vanskelig å formulere, men det kan synes å relateres 

til ideen om den ukrainske befolkningen som den statsbærende nasjonen.   

 

4.2 Brubakers triadiske neksus 
De forskjellige konseptene og definisjonene over opererer ikke i et tomrom, men i en relasjon. 

Brubakers triadiske neksus konseptualiserer først og fremst hvilke ulike former for 

nasjonalisme som kan oppstå i kjølvannet av en nasjonalisering av det politiske rommet. 

Disse nasjonalismene er gjensidig avhengige av hverandre og er bundet sammen i et neksus 

(Brubaker, 1996, s. 4). Neksuset kan karakteriseres som en triadisk kobling mellom nasjonale 

minoriteter, de nye nasjonaliserende statene de bor i, og de eksterne hjemlandene de tilhører 

(ibid). Ordet tilhører må her sees i et kulturelt og historisk perspektiv. Det dreier seg ikke om 

statsborgerskapstilhørighet, men en etnokulturell tilhørighet. Et eksempel på et slikt triadisk 

neksus vil være Ukraina og dets nasjonale minoritet med etnokulturell tilhørighet til Russland. 

I dette eksempelet vil Ukraina være den nye nasjonaliserende staten, den nasjonale 

minoriteten vil være den russiske, og det eksterne hjemlandet er Russland. Modellen vil da se 

slik ut: 
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                                   Nasjonaliserende stat 

 

 

  

 

 

                              

                             Nasjonal minoritet                          Eksternt hjemland  

 

Videre inneholder neksuset tre distinkte former for nasjonalisme, som står i direkte opposisjon 

til hverandre. Den første er den nasjonaliserende nasjonalismen som utgår fra den nylig 

selvstendige staten. Denne formen for nasjonaliserende nasjonalisme kjennetegnes ved at 

visse krav blir stilt på vegne av titulærmajoriteten, som blir ansett som selve kjernen i 

nasjonen (Brubaker, 1996, ss. 4-5). Denne kjernen blir forstått som den rettmessige eier av 

staten, som igjen oppfattes som en stat for og av kjernenasjonen (ibid, s. 5). I utgangspunktet 

vil denne beskrivelsen kunne passe på veldig mange nasjonalstater, men det vesentlige her er 

at til tross for de har sin egen stat, oppfattes gjerne kjernenasjonen som kulturell og 

økonomisk svak, samt at de opplever å ha en lav status innad i staten (ibid). Brubaker (ibid) 

argumenterer for at denne svake posisjonen ofte attribueres til diskrimineringen de opplevde 

før selvstendighet ble oppnådd, og at denne arven brukes aktivt for å rettferdiggjøre tiltak som 

fremmer særbehandling av kjernenasjonen.  

I direkte opposisjon til en slik form for nasjonaliserende nasjonalisme finner man 

grensekryssende nasjonalisme, eller hjemlandsnasjonalisme, som utgår fra det eksterne 

nasjonale hjemlandet (Brubaker, 1996, s. 5). Hjemlandsnasjonalisme kjennetegnes ved at det 

eksterne hjemlandet hevder at de har rett til, og ansvar for, å overvåke situasjonen og fremme 

interessene til deres «etnonasjonale slekt» (ethnonational kin) i andre stater (ibid). Brubaker 

(ibid) hevder at slike krav gjerne blir stilt når den etnonasjonale slekten ansees som truet av 

den nasjonaliserende politikken til staten de bor i. Han argumenterer videre for at 

hjemlandsnasjonalisme dermed kan sies å oppstå som en reaksjon mot den nasjonaliserende 

statens særbehandling av kjernenasjonen (ibid).  

Ukraina 

Russland Russisk nasjonal 

minoritet 
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Fanget mellom disse to formene for nasjonalisme – hver med sine egne agendaer – finner vi 

den nasjonale minoriteten, med sin egen forståelse av deres nasjonalitet (Brubaker, 1996, s. 

5). Minoritetsnasjonalisme kjennetegnes av at selvforståelsen utspringer fra nasjonale 

betingelser, i motsetning til etniske – et krav om statlig anerkjennelse av deres distinkte 

etnokulturelle nasjonalitet (ibid, s. 6). De hevder at de har krav på visse kollektive 

nasjonalbaserte kulturelle og politiske rettigheter (ibid).  

Det som gjør dette til en triade er at det ikke nødvendigvis er sammenfall mellom 

hjemlandsnasjonalismen og minoritetsnasjonalismen. Det eksterne hjemlandet kan, for 

eksempel, bruke den nasjonale minoritetens situasjon som påskudd for å fremme egne ikke-

nasjonalistiske interesser (Brubaker, 1996, s. 6).  I tillegg er det ingenting som tilsier at det 

eksterne hjemlandet og den nasjonale minoriteten nødvendigvis må ha sammenfallende 

målsettinger. Et hypotetisk eksempel på dette kan være hvis det eksterne hjemlandet ønsker at 

den nasjonale minoriteten skal forbli i den nasjonaliserende staten og fremme deres politiske 

agenda innenfra, mens den nasjonale minoriteten selv ønsker igjen å bli medlem av sitt 

hjemland.  

Det triadiske neksuset er altså en modell som skal kunne forklare årsakssammenhenger og 

mulige konsekvenser av utilsiktede diasporaer. Den skal også kunne forklare hvordan og 

hvorfor disse nye formene for nasjonalisme oppstår. Spørsmålet er om den faktisk gjør det?   

 

4.2.1 Annen forskning og kritikk av Brubakers teori  
Rogers Brubakers forskning på nasjonalisme i det post-kommunistiske området revolusjonerte 

på mange måter nasjonalismefeltet da den ble publisert. Han introduserte et helt nytt 

rammeverk for å analysere årsaker og konsekvenser av nasjonalisme, samt konseptualisering 

av de nye formene for nasjonalisme som oppsto i kjølvannet av Sovjetunionens fall. Hans 

forskning har, med andre ord, hatt stor innvirkning på hvordan man analyserer transnasjonale 

og interne forhold i det post-kommunistiske området. Samtidig har rammeverket ikke vært 

fritatt for kritikk. Spesielt tre punkter ved hans modell har blitt kritisert: 

1. Fraværet av internasjonale aktører 

2. Opprettholdelsen av et klassisk Kohnsk øst-vest skille 

3. Hans valg av empiriske illustrasjoner 

Disse punktene vil nå bli presentert og diskutert.  
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4.2.1.1 Kvadratisk neksus – fravær av internasjonale aktører 

Smith (2002, s. 9), som har testet ut modellen på det estiske tilfellet, hevder at Brubakers teori 

mangler en systematisk diskusjon rundt internasjonale aktørers rolle og påvirkning. Han 

påpeker videre at Brubaker flere ganger nevner internasjonale aktørers rolle, som for 

eksempel EU, Europarådet og OSSEs fokus på minoritetsrettigheter i området, men at han 

ikke diskuterer denne påvirkningen ytterligere (ibid). Smiths hovedkritikk dreier seg altså 

ikke om direkte feil i modellen, heller at en fjerde faktor burde vært inkludert – den 

internasjonale. Han foreslår at i tillegg til å diskutere den dynamiske interaksjonen mellom 

Brubakers tre «nasjonalismer» burde et fjerde felt, bestående av diskusjoner rundt 

europeisering og vestliggjøring, bli inkludert (ibid).  

Kelley (2004, ss. 165-166) på sin side avviser Brubakers antakelse om at Russland som 

eksternt hjemland har hatt noen betydelig innflytelse på politikken til nasjonaliserende stater. 

Det som er interessant er at hun derimot argumenterer for at Russland, gjennom indirekte 

påvirkning, fikk involvert internasjonale aktører (ibid, ss. 163, 166). Brubaker (1996, s. 137) 

argumenterer selv for Russland flere ganger har brukt internasjonale arenaer som FN og 

OSSE til å fremme rettighetene til sine «landsmenn» i det nære utlandet. Spørsmålet er da om 

man fortsatt kan snakke om et kvadratisk neksus? Brubaker (ibid) omtaler Russlands 

involvering av internasjonale aktører som en del av deres hjemlandspolitikk. Hvis dette er 

tilfellet – at internasjonale aktører er en brikke i Russlands spill om innflytelse – må man stille 

seg kritisk til hvorvidt dette er et tegn på et kvadratisk neksus. Det triadiske neksuset 

kjennetegnes av at alle parter arbeider ut i fra egne interesser, som gjerne kolliderer og skaper 

friksjon, og for at internasjonale aktører skal kunne inkluderes må de nødvendigvis komme 

inn med egne interesser. Hvis tilfellet er at de representerer en annen aktørs interesser bør 

man være svært forsiktig med å omtale dette som et kvadratisk neksus.  

Samtidig har Smith (2002, s. 9) et poeng når han kommenterer at diskusjoner rundt 

europeisering og vestliggjøring i større grad burde vært inkludert. Det var flere av de post-

kommunistiske statene som straks etter at selvstendighet var oppnådd begynte å søke seg 

nærmere mellomstatlige samarbeid som EU og NATO. Dette påvirket naturlig nok deres 

politiske utvikling (Wolczuk, 2000, s. 676). I tillegg har Russland relativt stor makt i 

organisasjoner som FN – grunnet deres faste plass i sikkerhetsrådet – og EU – grunnet deres 

dominerende posisjon på olje- og gassmarkedet – og kan dermed påvirke internasjonale 

aktørers posisjon. Hvorvidt dette er tegn på et kvadratisk neksus kan man stille seg kritisk til, 



21 

 

men kan ses som en svakhet ved Brubakers modell at internasjonale aktørers 

påvirkningsmuligheter ikke har blitt diskutert mer inngående.  

 

4.2.1.2 Klassisk Kohnsk øst-vest skille?    

Hans Kohn (1965, ss. 29-30) argumenter i sin bok «Nationalism: Its Meaning and History» 

for at det finnes to ulike typer for nasjonalisme; den vestlige borgernasjonalismen og den 

østlige etniske nasjonalismen. Det kommer godt fram i hans bok at han oppfatter den vestlige 

borgernasjonalismen som den «gode» og den østlige etniske nasjonalismen som den «onde», 

med sitater som: «… (in) the modern West, nationalism had represented a movement for a 

more open society and the pursuit of individual happiness … When nationalism spread to 

Eastern Europe … (it) tended towards the closed society and, in which the individual counted 

for less than the strength and authority of the national whole” (Kohn, 1965, s. 81).  

Ukraineren Taras Kuzio (2001, s. 136) argumenterer for at Brubaker fortsetter i Kohns 

tradisjon med å dele inn nasjonalisme i en «god, borgerlig og vestlig» og en «ond, etnisk og 

østlig» nasjonalisme. Kuzio (ibid) peker på at det Brubaker definerer som nasjonaliserende 

stater, like gjerne kan være et spørsmål om nasjonsbygging. Han referer da spesielt til 

Brubakers skille mellom nasjonaliserende stater og borgerstater (civic state) (ibid). Han 

argumenterer videre for at det er vanskelig å skille de nasjonaliserende praksisene til post-

kommunistiske land fra de nasjonsbyggingsprosessene vestlige borgerstater tidligere har 

gjennomgått (ibid, s. 146). Kuzio (ibid, s. 136) hevder at alle stater, til en viss grad, er 

nasjonaliserende, men at i vesten har slike praksiser gjerne blitt omtalt som nasjonsbygging.  

Nasjonsbygging klinger absolutt bedre enn nasjonaliserende politikk, og det er et relevant og 

interessant dilemma han presenterer. Samtidig virker det som om han forstår nasjonsbygging 

og nasjonaliserende politikk som to ulike prosesser, hvilket ikke trenger å være tilfelle. For en 

nasjonsbyggingsprosess må jo nødvendigvis kunne være nasjonaliserende. Etter 

Sovjetunionens fall skulle mange nye stater realiseres, og flere nasjonsbyggingsprosesser ble 

igangsatt. Kuzio (2001, ss. 139-140) presiserer at man har ikke kan anklage stater for å være 

nasjonaliserende kun fordi de prøver å konsolidere nasjonen. Det som er avgjørende i denne 

sammenhengen er hvorvidt nasjonsbyggingsprosessen er inkluderende eller ekskluderende 

(King & Melvin, 1998, s. 5). Kuzio (2001, s. 139) nevner så vidt dette dilemmaet, men hans 

argumenter mister en del troverdighet nettopp fordi han ikke problematiserer det videre. For 

selv om Brubaker ikke opererer med begrepet «nasjonsbygging» er det jo det han på mange 
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måter referer til, og hvis denne er ekskluderende kan man argumentere for at det er et tegn på 

en nasjonaliserende stat.  

Samtidig er det viktig å presisere at Brubaker ikke diskuterer nasjonaliserende stater som et 

enkeltstående fenomen, men som en del av en triade. Behovet for et nytt rammeverk kom på 

grunn av oppløsningen av Sovjetunionen, da en ny problemstilling dukket opp; nye stater med 

nasjonale minoriteter som bor rett ved siden av sitt historiske hjemland. Brubakers modell 

handler først og fremt om å belyse og analysere dette spenningsforholdet, ikke å se på en 

nasjonaliserende stats politikk som et enkeltstående fenomen.  

 

4.2.1.3 Brubakers valg av empiriske illustrasjoner 

En tredje, og anerkjent, kritikk av Brubakers modell er hans valg av empiri for å diskutere og 

illustrere sin egen modell. Det er spesielt Wolczuk (2000, s. 675) som har kritisert Brubaker 

for hans bruk av mellomkrigs-Polen til å teste ut modellen og teoriene. Wolczuk peker på at 

der Brubaker ønsker å utforske det «nasjonale spørsmålet» i post-kommunistiske stater, velger 

han å bruke mellomkrigs- og pre-kommunistiske Polen som case for å gi empiriske 

illustrasjoner av politikken og praksisene til en nasjonaliserende stat (ibid). Brubaker advarer 

sant nok mot å bruke lærdommer fra sin egen case og påpeker at Polen-casen ikke 

nødvendigvis kan belyse problemstillingene rundt de nye post-kommunistiske statene 

(Brubaker, 1996, s. 103). Wolczuk (2000, s. 675) argumenterer at nettopp det faktum at han 

likevel gjør det, gjør kriteriene for hva som utgjør en «nasjonaliserende stat» for vage til å 

kunne brukes på andre case-studier.  

Wolczuk er korrekt i at dette er et litt merkelig grep fra Brubakers side. Med tanke på at 

Brubakers bok ble publisert i 1996 kan det tenkes at han selv vurderte hendelser i det post-

kommunistiske området som for nærliggende til å kunne tilby en god og informert analyse, 

noe han selv delvis anerkjenner ved å hevde at en analyse av det post-sovjetiske området vil 

være svært vanskelig med tanke på at mye stadig var i forandring (Brubaker, 1996, s. 80). 

Samtidig kommer han aldri med noen god begrunnelse for sitt valg, og det blir dermed opp til 

leseren å spekulere. Mellomkrigs-Polen passer for så vidt inn i hans modell med tanke på 

deres tyske nasjonale minoritet og Tyskland som eksternt hjemland (ibid, ss. 86-93), men de 

historiske kontekstene rundt hans case er likevel for fjerne fra realitetene i det post-

kommunistiske området. I tillegg bør det nevnes at det trusselbildet den polske staten 
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promoterte i mellomkrigstiden, i dag absolutt kan forsvares. Dette gjør at det polske tilfellet er 

et særtilfelle og dermed noe man skal være forsiktig med å generalisere ut i fra.   

Wolczuk (2000, s. 675) hevder videre at et av de største problemene ved Brubakers konsept er 

at det er basert på en antakelse om at diskursen som promoterer titulærmajoriteten er faktisk 

realisert i en omfattende statlig politikk innenfor arenaer som økonomi, demografi og kultur, 

og at han dermed ikke tilbyr noen analytiske redskaper for tilfeller der det ikke er sammenfall 

mellom politisk diskurs og faktisk gjennomført politikk (ibid). Det kan diskuteres hvorvidt 

denne påstanden er korrekt. I Brubakers case er det korrekt at det var sammenfall mellom 

retorikk og gjennomført politikk (Brubaker, 1996, ss. 86-93), samtidig tar han høyde for at 

dette ikke nødvendigvis alltid er tilfellet. Han argumenterer selv for at det viktigste for 

nasjonal minoritetsnasjonalisme og hjemlandsnasjonalisme er at ideen om vertsstaten som en 

nasjonaliserende stat skapes og opprettholdes (ibid, s. 64). For å supplere dette argumentet 

kunne man si at staten ikke nødvendigvis trenger å være nasjonaliserende, så lenge den 

oppfattes som det. Og, hvordan vil en stat kunne oppfattes som nasjonaliserende uten faktisk å 

være det? Jo, nettopp gjennom nasjonaliserende retorikk som ikke følges opp av politiske 

handlinger. Det er kanskje ikke modellen i seg selv som er problemet, men heller at 

mellomkrigs-Polen ikke illustrerer dette dilemmaet.  

Wolzcuk gjør rett i å kritisere Brubaker for hans valg av empiriske illustrasjoner, da hans case 

ikke belyser modellen på noen god måte hvis målet er at den skal kunne forklare utviklinger i 

det post-kommunistiske området. Samtidig er det kritikkverdige først og fremst at Brubakers 

case kan føre til forvirringer rundt hans teoretiske rammeverk, ikke at rammeverket i seg selv 

er feil.    

 

4.2.1.4 Oppsummerende om kritikk  

Uttesting av Brubakers modell har ført til konklusjonen at neksuset ikke dekker alle aspekter 

av hvordan ulike former for nasjonalisme oppstår og opprettholdes. Det er da spesielt hans 

utelatelse av internasjonale aktører som har blitt kritisert, og flere har argumentert for at hans 

neksus burde vært kvadratisk framfor triadisk. Samtidig må man se modellen i den konteksten 

den er utviklet. Nationalism Reframed er en samling av Brubakers arbeid fra begynnelsen av 

90-tallet og fram til 1996. Internasjonale organisasjoner og samarbeidsavtaler som stater i dag 

må forholde seg til var ikke en realitet da Brubaker utviklet sitt teoretiske rammeverk. 

Eksempler på dette er at den europeiske naboskapspolitikken (ENP) først ble lansert i 2004 
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(European Union External Action, u.d.), og at OSSE ikke ble grunnlagt før i 1995 (Store 

Norske Leksikon, 2014).  

Ukraina startet riktignok sin politiske dialog med EU allerede i 1993, men det var først etter 

oransjerevolusjonen i 2004 at man håpet at disse kunne føre til faktisk politisk handling. Det 

bør her nevnes at forskere som Wolczuk og Kuzio har hatt stor tro på at ENP skulle føre til en 

ny og positiv utvikling i Ukraina, og dette kan forklare noe av deres kritikk mot Brubakers 

modell. Hvis det imidlertid er en ting året 2014 har vist så er det at internasjonale aktører ikke 

nødvendigvis klarer å påvirke en utvikling. Den pågående krisen i Ukraina er en direkte 

konsekvens av at Janukovitsj avbrøt forhandlingene med EU, og mye tyder på at dette var på 

grunn av Russland. Internasjonale aktører har tilsynelatende verken klart å påvirke Ukraina 

eller Russland i den pågående krisen. Sanksjoner, våpenhvileavtaler og toppmøter fører ikke 

til ønskede resultater, og det har igjen ført til diskusjoner rundt hvorvidt internasjonale aktører 

faktisk har noen påvirkningsmakt. I tillegg er det begrenset hvor langt de fleste internasjonale 

aktører vil gå i å provosere Russland, da de uten tvil er den mektigste staten i det post-

kommunistiske området. Ingen ønsker en varig konflikt med Russland, og uten russisk olje og 

gass ville mange EU-medlemmer ikke kunne ha skaffe til veie energikilder til fyring og 

industri.   

Russlands mektige posisjon i det internasjonale samfunnet er generelt et aspekt som har blitt 

lite problematisert i kritikken av Brubakers rammeverk, og hvis det er noe det siste tiåret har 

illustrert er det at internasjonale aktører ofte er kneblet av Russlands interesser. Dette betyr 

ikke at internasjonale aktører nødvendigvis er uten betydning, bare at hvis man skal snakke 

om et kvadratisk neksus bør man være veldig klar over hvem som påvirker hvem.  

 

5 Metode  

5.1 Valg av metode 
Denne oppgaven undersøker, som nevnt, hvordan og på hvilken måte Ukrainas politikk på 

1990-tallet ble nasjonaliserende, eller hvordan og hvorfor Ukraina ble en nasjonaliserende 

stat. Oppgavens teoretiske rammeverk er utviklet for hele det post-sovjetiske området, og 

valget av teori åpner dermed for en mulig anvendelse på dette området. Med tanke på at det er 

hvordan og hvorfor spørsmål som skal utforskes og diskuteres, er en kvalitativ tilnærming til 

emnet det beste. Oppgavens empiriske grunnlag vil hovedsakelig bestå av en analyseenhet; 
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kvalitativ innholdsanalyse av taler, lover og avisartikler, også gjerne kalt en dokument-studie. 

I tillegg har ett supplerende intervju blitt gjennomført.   

Målet med oppgaven er å kunne si noe om hvorfor Ukraina ble en nasjonaliserende stat, samt 

å belyse på hvilken måte Ukrainas politikk var nasjonaliserende. Det vil si at det er Ukrainas 

prosess mot å bli nasjonaliserende det skal forskes på. Studien baserer seg på Brubakers 

teoriutvikling rundt de nye nasjonalismene som oppsto i en post-sovjetisk kontekst. Studien 

vil gå i dybden av denne konteksten ved å se på de utfordringene den ny-selvstendige 

ukrainske staten måtte forholde seg til i form av nasjonale minoriteter og eksterne nasjonale 

hjemland.  

Studiens kontekst er oppløsningen av Sovjetunionen og opprettelsen av nye stater, utilsiktede 

diasporaer, og eksterne hjemland. Med tanke på at det her handler om et fenomen som skal 

utforskes i sin kontekst, der grensene mellom kontekst og fenomen ikke kan entydig skilles ad 

(Yin, 2009, s. 18), er en casestudie best egnet til å kunne utforske oppgavens tema. De fleste 

casestudier er gjerne empiriske undersøkelser som tar utgangspunkt i tidligere utviklet teori 

(ibid), hvilket også gjelder for denne oppgaven.  

Metoden går da på innsamling av data for å diskutere og belyse denne teorien. Denne 

oppgaven er, mer presisert, en empirisk undersøkelse av nasjonaliserende politikk i Ukraina 

på 1990-tallet med bakgrunn i Brubakers teoretiske antakelser om et triadisk neksus. Til tross 

for at denne studien vil diskutere konkrete og faktuelle forhold opp mot teoretiske antakelser 

blir det ikke helt rett å definere det som testing av en teori. Innledningsvis ble Brubakers 

teoretiske antakelse om en nasjonaliserende stat bekreftet, denne oppgaven søker derfor ikke å 

avkrefte eller bekrefte en teori, men heller å nyansere og utfordre den bekreftede antakelsen. 

For å oppnå dette vil studien bestå av en komparativ analyse av to case; den russiske 

nasjonale minoriteten og den ungarske nasjonale minoriteten.  

 

5.2 Kvalitativ metode og datainnsamling  
Analysen vil hovedsakelig være basert på kvalitative data innsamlet gjennom 

innholdsanalyser av vedtatte lover, grunnloven, tidsskrifter og aviser. En utfordring man må ta 

høyde for når man benytter kvalitativ innholdsanalyse er dataenes utilgjengelighet. Det vil si, 

at det kan være utfordrende å benytte denne metoden når man undersøker temaer fra en 

periode der lite er blitt gjort tilgjengelig gjennom digitale medier. Spørsmålet er om en annen 
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kvalitativ metode for å samle inn data hadde vært mer nyttig? Den andre åpenbare metoden 

for dette temaet hadde vært å basere en større del av datainnsamlingen på intervjuer. Som Yin 

(2009, s. 102) argumenterer vil intervjuer, i motsetning til andre kilder, kunne fokusere 

direkte på temaet. De kan også åpne for oppfattede kausalforklaringer og innvirkninger (ibid). 

Intervjuer kunne altså i denne oppgavens sammenheng vært nyttige, da man kunne stilt 

spørsmål rundt, for eksempel, hvilke faktorer som gjorde at et lovforslag ble vedtatt, og 

aktørenes oppfattede interesser rundt grunnlovsforhandlingene. Samtidig peker Yin (ibid) på 

at en svakhet ved intervjuer er at objektene kan være partiske og at de kan oppgi 

feilinformasjon grunnet dårlig minne. Når man gjennomfører intervjuer må man, med andre 

ord, ta høyde for at svarene kan være farget av nyere oppfatninger og opplevelser. Slike 

forbehold må man ikke ta ved gjennomføring av en dokument-studie.  

Yin (2009, s. 102) peker på at utfordringer ved en dokument-studie kan være at informasjonen 

er vanskelig å finne, samt at man kan møte på utfordringer ved å få tilgang. Samtidig 

argumenterer han at slike data vil være stabile, korrekte, og ikke være påvirket av studien 

(ibid). Denne oppgaven argumenter derfor for at data som baserer seg på det som faktisk ble 

sagt og skrevet på 90-tallet vil gi den mest korrekte oversikten. Til tross for at tilgangen til 

data har vært begrenset av hva som er tilgjengelig, hevder jeg at arkivreisen, kilder 

tilgjengelig digitalt, og det supplerende intervjuet har bidratt til en tilstrekkelig nok 

datainnsamling slik at en nyansert og helhetlig redegjøring og diskusjon av hendelser på 90-

tallet kan framlegges.  

 

Det er den russiske versjonen av grunnloven som blir brukt. Når det gjelder andre vedtatte 

lover – også gjerne referert til som tillegg til den sovjetiske grunnloven og presidentdekreter – 

i perioden 1991-1996 har jeg blitt gjort oppmerksom på interessante lover gjennom den andre 

primærlitteraturen og sekundærlitteraturen. Det er spesielt Wolzcuk (1998, 2001) og Wilson 

(1997) som har skrevet mye om juridiske forhold i Ukraina på begynnelsen av 1990-tallet.  

 

Det er først og fremst med tanke på når de ulike lovene ble vedtatt at sekundærlitteraturen har 

vært til stor hjelp. Primærkildene har jeg funnet på Verkhovna Rada sine hjemmesider som 

inneholder en lovdatabase, der alle lovene fra 1991 og fram til i dag er tilgjengelige. Det er 

hovedsiden til lovgivning i Ukraina som har blitt benyttet (Holovna storinka rozdilu 

"Zakonodavstvo Ukrajiny"). Denne siden er tilgjengelig gjennom Verkhovna Rada sin 

webportal. Gjennom å vite når lover om blant annet nasjonale minoriteters rettigheter ble 

vedtatt ble det betraktelig lettere å søke i lovdatabasen.  
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De mest interessante dataene har imidlertid vist seg å komme fra aviser og tidsskrifter. 

Lovene sier kun noe om resultatet, men for å få innsyn i prosessene og aktørenes preferanser 

har meningsartikler, intervjuer og taler publisert i aviser og tidsskrifter i perioden 1991-1999 

vært svært nyttige. Hovedvekten av analysen vil derfor bli lagt på kvalitative data i form av 

sitater og diskusjoner hentet fra aviser som Holos Ukrajiny og Zakarpattja Novyny. Holos 

Ukrajiny har uten tvil vært den enkleste kilden å forholde seg til, da de har et digitalisert arkiv 

tilgjengelig på nett mot betaling. I deres arkiv kan man søke på den utgaven man ønsker for så 

å laste den ned i PDF-format. De øvrige kildene har bydd på en del utfordringer. Eastview har 

en egen database for ukrainske aviser og ifølge flere artikler jeg har lest er de i gang med et 

digitaliseringsprosjekt av samtlige ukrainske aviser der målet er å kunne tilby fullstendige 

arkiv. Det viste seg dessverre at de på dette tidspunkt ikke tilbyr arkiverte aviser helt tilbake 

til den perioden denne oppgaven undersøker. De aller fleste ukrainske avisene har et arkiv 

tilgjengelig på sine nettsider, men av dem jeg har undersøkt er det kun Holos Ukrajiny som 

går langt nok tilbake i tid. Dette har resultert i noen naturlige avgrensninger i datainnhenting, 

men også i en arkivreise til Budapest for å finne ytterligere data.  

 

 

5.2.1 Arkivreise  
Store deler av primærlitteraturen ble bragt til veie gjennom et kort opphold i OSA Archivum, 

fra 6. januar – 12. januar 2016. OSA Archivum har sitt hovedfokus på materialer relatert til 

kommunisme, den kalde krigen og dens etterspill. De har en særdeles stor samling av 

ukrainske tidsskrifter og aviser fra sovjettiden og fram til 90-tallet. På forhånd hadde jeg satt 

meg inn i hvilke kilder de hadde i arkivet ved å søke i deres biblioteksdatabase, som er 

tilgjengelig gjennom deres hjemmeside.2 Jeg visste om noen spesifikke utgaver jeg var ute 

etter, primært gjennom å ha studert andre forskeres fotnoter. Dette gjaldt hovedsakelig taler 

gjengitt i spesifikke aviser. Med unntak av at det var visse utgaver arkivet dessverre ikke 

hadde, var denne delen av innsamlingen relativt uproblematisk.  

 

Før avreisen lagde jeg en tidslinje med hendelser som virket relevante. Dette gjaldt for 

eksempel minestreiken i Donbass, perioden før og etter grunnloven ble vedtatt, og debatter 

rundt språklovgivning som tilsynelatende eskalerte i 1997 og 1998. For å finne fram til 

                                                 
2 http://www.osaarchivum.org/ 
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spesifikke perioder der språklovgivningen var et spesielt betent tema var en rapport fra OSSE 

sitt forskningssenter nyttig, da rapporten tar for seg implementeringen av OSSEs anbefalinger 

angående nasjonale minoriteters situasjon i Ukraina i perioden 1994-2001 (Kulyk, 2002).  

Systemet i arkivet fungerte slik at man selv fant frem til de avisene/tidsskriftene man trengte i 

deres database. Deretter noterte man ned referansenummeret, slik at de ansatte ved arkivet så 

kunne hente det ut. Arkivreisen bidro til å gjøre dataene både mer komplette og nyanserte.  

 

5.2.2 Supplerende intervju 
Ett supplerende intervju har blitt gjennomført. Årsaken til dette var at det er mindre kilder 

tilgjengelige om den ungarske minoriteten i Ukraina. Som tidligere nevnt er den ungarske 

nasjonale minoriteten et tema som i liten grad har blitt diskutert, sammenlignet med den 

russiske nasjonale minoriteten. Dette resulterer i at det er mindre sekundærlitteratur å ta 

utgangspunkt i for å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen. Det er viktig å presisere at det 

eksisterer mengder av informasjon om den ungarske nasjonale minoriteten, men denne er ofte 

på ungarsk. For å finne informasjon om et tema må man vite hvor man skal lete, i denne 

oppgavens sammenheng handler det om å ha oversikt over vesentlige hendelser og datoer. 

Sekundærlitteraturen sier særdeles lite om Zakarpattja etter referendumet i 1991, og det ble 

derfor klart at et supplerende intervju ville kunne bidra til å danne et mer nyansert og helhetlig 

bilde av den ungarske nasjonale minoritetens situasjon etter 1991, samt veie opp for mine 

språklige begrensninger. Intervjuet ble gjennomført i Budapest 10. januar 2016. Intervjuet ble 

gjennomført med Géza Jeszenszky, som ga muntlig tillatelse til at intervjuet kunne brukes i 

denne oppgaven. Han ønsket ikke å anonymiseres, med begrunnelsen at han er en offentlig 

person. Jeszenszky er tidligere utenriksminister i Ungarn. Han fungerte som utenriksminister 

for Antall-regjeringen i perioden 1990-1994, og har dermed vesentlig informasjon og 

kunnskap om Ungarns samarbeid med Ukraina i perioden før grunnloven. 

  

Informanten ble informert om at jeg undersøkte ungarsk nasjonal minoritets situasjon i 

Ukraina på 1990-tallet, men fikk ikke noen ytterligere informasjon. Intervjuet ble tatt opp på 

bånd, etter godkjenning fra informanten. Dette var et dybdeintervju, der informanten ble spurt 

om tolkninger, meninger og fakta. Intervjuet var semi-strukturert med åpne spørsmål, hvilket 

vi si åpne tematiske spørsmål som gir informanten anledning til å gå i dybden og knytte en 

rikere kontekstuell forståelse til forskningsspørsmålet. Deler av intervjuet er blitt transkribert 

og ligger vedlagt som «vedlegg 1».   
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5.3 Kvantitative data 
Kvantitative data vil supplere de kvalitative undersøkelsene. Det er spesielt med tanke på 

hvordan nasjonale minoriteter anså den ukrainske staten og hva de oppfattet som sitt hjemland 

at kvantitativ data i form av spørreundersøkelser har vist seg å være svært nyttige for å 

utfordre og nyansere de kvalitative funnene. I tillegg har statistikk angående språk og 

utdanning blitt brukt. Jeg har funnet disse dataene ved å lese forskningsartikler basert på 

kvantitativ metode, samt ved å søke i databanker. Eksempel på slik forskning er Barrington, 

Herron og Silver (2003) sin studie av synet på det eksterne hjemlandet blant russere i det nære 

utland. Ved bruk av omfattende spørreundersøkelser blant etniske russere i Ukraina har de fått 

data som er i direkte strid med det teorien tilsier. Disse dataene anses dermed som viktige for 

å danne seg et helhetlig bilde av temaet.  

Det har i tillegg vært vesentlig for analysen å ha god nok oversikt over den etniske 

sammensetningen i Ukraina i perioden 1991-1996, og hvor de ulike etnisitetene hovedsakelig 

er konsentrert. Gosudarstvennaja sluzjba statistiki Ukrainy (uk: Derzjavna sluzjba statystyky 

Ukrajiny) (2003-2004) gjennomførte en undersøkelse der de sammenlignet den etniske 

sammensetningen i 2001 med tall fra 1989. Denne undersøkelsen tar for seg fordelingen på 

statsnivå og regionsnivå. I refereringen vil det framgå at undersøkelsen handler om 

sammensetningen i 2001, men det er altså både tallene fra 2001 og de komparative tallene fra 

1989 som vil bli brukt i denne oppgaven. I tillegg vil statistikk om utdanning og språk i 

Zakarpattja og Donbass bli brukt. Disse tallene er hentet fra Derzjavna sluzjba statystyky 

Ukrajiny, Janmaat (1999) sin studie av ukrainsk språkpolitikk i utdanning og responsen fra 

russere i Ukraina, og fra Ildikó Orosz (2004) sin studie av «Undervisning på ungarsk språk i 

Zakarpattja». 

 

5.4 Operasjonaliseringer 
Studien av den ungarske nasjonale minoriteten er begrenset til Zakarpattja-regionen. I den 

ungarske casen er dette et ganske opplagt valg da det kun er ca. 5000 av Ukrainas 156 600 

ungarere som ikke befinner seg i denne regionen (Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 

2003-2004). Som et resultat av denne konsentrasjonen til en spesifikk region har ungarsk 

nasjonal minoritet ofte blitt synonymt med Zakarpattja. Det vil, for eksempel, si at deres 



30 

 

rettigheter har blitt til en kamp for rettigheter i Zakarpattja. Den mest naturlige avgrensningen 

for oppgavens case ble dermed Zakarpattja.  

Studien av den russiske nasjonale minoriteten er begrenset til Donbass. Det vil si at data som 

omhandler referendum, valg, og statistikker rundt språk og utdanning er begrenset til dette 

området. Dette begrunnes med at Donbass er et område med en høy konsentrasjon av russere, 

men som likevel regnes som en del av Ukraina, både av ukrainere og russere, og Russland3. 

Donbass-området er begrenset til regionene Luhansk og Donetsk. En presisering er viktig. 

Denne oppgaven vil ikke diskutere russerne bosatt på Krimhalvøya. En slik diskusjon hadde 

åpnet for en helt annen problematikk, og jeg vurderte situasjonen med russerne på Krim som 

så unik at den hadde komplisert tematikken i form av at den ikke hadde kunnet blitt 

sammenlignet med situasjonen til den ungarske nasjonale minoriteten. Når den russiske 

nasjonale minoriteten blir diskutert, tar denne oppgaven altså ikke høyde for situasjonen på 

Krim.   

Kolstø (2000, s. 169) kommenterer at sterke regionale identiteter ikke trenger å være en 

barriere for vellykket nasjonsbygging, men at problemet oppstår når disse identitetene 

politiseres og etableres som rivaler til det pan-nasjonale prosjektet. Han hevder videre at både 

Zakarpattia og Donbass er eksempler på slike politiserte områder (ibid). Både Zakarpattja og 

Donbass er dermed gode caser når man skal analysere oppfatninger som var i opposisjon til 

ukrainske myndigheters nasjonsbyggingsprosjekt.   

Denne oppgaven er fokusert på holdninger i eliten, hvilket vil si at det er politiske eliter sine 

meninger og uttalelser som vil bli benyttet i analysen. Også gjerne referert til som «grand 

narratives». Det kan diskuteres hvor representative elitenes syn er for den generelle meningen 

i Ukraina, men, som Shulman (1999, s. 1013) hevder, spiller elitene en lederrolle i den 

langsiktige utviklingen av etniske og nasjonale identiteter. Elitene vil også være de som 

igangsetter tiltak på bakgrunn av ideer rundt etniske og nasjonale identiteter. 

Nasjonaliserende politikk vil bli målt etter tiltak vedrørende språk og utdanning. Språk har 

vært et helt sentralt tema i Ukraina siden landet oppnådde selvstendighet, og har ofte blitt 

framhevet som selve symbolet på nasjonen i den ukrainske debatten. Som allerede nevnt, er 

språk og utdanning temaer som er sentrale innenfor nasjonaliseringstematikken (Brubaker, 

1996, ss. 83-84). Det kan være flere grunner til dette. For det første vil tiltak innen språk og 

utdanning være en god måte å måle grad av nasjonalisering på, da dette er en arena der 

                                                 
3 Denne oppgaven ser som sagt på 1990-tallet. Dagens situasjon vurderes ikke.  
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myndighetene relativt enkelt kan gjennomføre nasjonaliserende tiltak. Det er myndighetene 

som utformer språklover og utdanningspolitikken. Hvis målet er assimilering vil også 

utdannings- og språktiltak være produktivt. Med utdanning menes her først og fremst hvilket 

språk utdanningen skal foregå på.  

 

5.5 De komparative casene – hvorfor kan de sammenlignes?  
Det er flere grunner til at akkurat disse to casene ble valgt for å belyse oppgavens tema. For 

det første er begge definert som nasjonale minoriteter av den ukrainske staten. Dette er 

vesentlig da det er politikk ovenfor nasjonale minoriteter som blant annet undersøkes. For at 

Ukrainas politikk ovenfor disse to nasjonale minoritetene skal kunne sammenlignes må de 

nødvendigvis ha samme utgangspunkt. Siden staten definerer begge som nasjonale 

minoriteter, har de det. For det andre har både de russiske og de ungarske nasjonale 

minoritetene krevd autonomi, og begge identifiserer seg med territoriet de befinner seg på. 

Videre har begge mektige eksterne hjemland som anerkjenner dem som sine nasjonale 

minoriteter. I utgangspunktet kunne man trodd at det kun var størrelsen som skilte de 

ungarske og russiske nasjonale minoritetene. Dette imidlertid ikke tilfellet. Den største 

forskjellen ligger i hvordan de anser seg selv og hvordan de anser sine eksterne hjemland.   

 

 

6 Analyse: Ukraina – En nasjonaliserende stat? 

Som vist og diskutert innledningsvis argumenterer denne oppgaven for at Ukraina ble 

institusjonalisert som en nasjonaliserende stat i grunnloven fra 1996. Denne oppgaven vil nå 

diskutere hvordan og hvorfor dette skjedde, samt analysere på hvordan måte de var 

nasjonaliserende. Som Brubaker (1996, s. 84) argumenterer er det ikke kun lover og retorikk 

som definerer en nasjonaliserende stat, men også den faktisk gjennomføringen av en 

nasjonaliserende politikk. Gjennom å se komparativt på den ungarske nasjonale minoriteten 

og den russiske nasjonale minoriteten i sammenheng med Ukrainas utvikling, ønsker 

oppgaven å belyse problematikken ytterligere, gjennom å analysere hvordan Ukraina var 

nasjonaliserende.   

Analysen er delt inn som følger; den vil først bruke innsamlet data til å redegjøre og drøfte 

bakgrunnen for Ukrainas nasjonaliserende politikk. Så vil den ungarske nasjonale 
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minoritetens situasjon bli drøftet, deretter den russiske nasjonale minoriteten. Til slutt vil 

analysen se komparativt på de empiriske funnene i et triadisk perspektiv. Det vil si at 

oppgaven vil sammenligne og diskutere de ulike aktørenes handlinger med utgangspunkt i 

Brubakers triadiske neksus: vertsland, hjemland og nasjonal minoritet.  

 

6.1 Ukraina som en nasjonaliserende stat    
Wolczuk (2001, s. 29) hevdet at det post-sovjetiske Ukraina mangler den historiske 

legitimiteten som man får gjennom distinktive og identifiserbare tradisjonelle institusjoner og 

stabile territorielle grenser. Hun argumenterte videre for at andre nasjonale historiepilarer var 

vanskelig å finne da språk, kultur, eliter og kirken var blitt skadet eller ødelagt. Det nye og 

selvstendige Ukraina i 1991 manglet dermed de store narrativene å bygge den nye staten på 

(ibid, ss. 29-30). Wolczuk hevder derfor (ibid, ss. 53, 59) at statsbyggingen og 

grunnlovsforhandlingene ble sterkt preget av ulike tolkninger av landets fortid, og at 

konsekvensen ble «selvstendighet uten en visjon». Ifølge Wolczuk (ibid, s. 88) fikk det 

«nasjonale spørsmål», det vil si hvem og hvilke vilkår som utgjorde «nasjonen», lite 

oppmerksomhet på begynnelsen av selvstendighetstiden.  

Dette synes også å ha preget den post-sovjetiske politikken. Kravtsjuk (1991, s. 2) uttalte «vi 

bygger en stat for alle folkene som bor på hennes (Ukrainas) jord», hvilket i stor grad ble fulgt 

opp av faktiske vedtak. Alle – uavhengig etnisk opphav – som bodde på ukrainsk territorium, 

da de erklærte seg selvstendig, fikk beholde sitt ukrainske statsborgerskap (Verkhovna Rada 

Ukrajinskoji RSR, 1990, artikkel 4), og en deklarasjon om nasjonaliteters rettigheter ble raskt 

introdusert. Denne deklarasjonen erklærte blant annet at: 

- Ukraina skulle være en stat basert på statsborgerskap, ikke etnisitet 

- Over 100 nasjonaliteter bor på Ukrainas territorium, og sammen med etniske ukrainere 

utgjør dette Ukrainas 52 millioner innbyggere. 

- I områder der en nasjonal minoritet utgjør en tett befolkning vil den nasjonale 

minoritets språk tillates å fungere som statsspråk.  

(Verkhovna Rada Ukrajiny (1), 1991) 

I følge Wolczuk (2001, s. 88) er det lite som tyder på at etno-nasjonalistiske krefter sto sterkt i 

Ukraina i november 1991, og hun hevder at den rådende ideen var en territoriell, multietnisk 

oppfatning av samfunnet. Samtidig åpnet formuleringer i suverenitetserklæringen for en 
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prioritering av titulærmajoritetens kultur og språk. Erklæringen slår fast, i artikkel 8, at den 

ukrainske sovjetrepublikken skal prioritere «… nasjonal-kulturell gjenfødelse 

(vidrodzhennya) av den ukrainske nasjonen, dens historiske bevissthet og tradisjoner, 

nasjonal-etnografiske egenskaper, og et fungerende ukrainsk språk innenfor alle sfærer av det 

offentlige liv» (Verkhovna Rada Ukrajinskoji RSR, 1990).  

I 1992 ble imidlertid en relativt liberal og inkluderende lov om nasjonale minoriteter vedtatt 

(Kravtsjuk (2), 1992). Loven sikret de nasjonale minoritetenes rettigheter og lovfestet deres 

rett kulturell autonomi og retten til utdanning på eget språk (ibid, artikkel 6). Loven stadfestet 

også at nasjonale minoriteter var dem som ikke var av en «… ukrainsk nasjonalitet» (ibid, 

artikkel 3). 

De første tydelige trekk på en mer nasjonaliserende politikk kom i 1993, da en ny og 

omfattende utdanningsreform vedtatt, der det blant annet ble bestemt at:  

 det ukrainske språket skulle etableres som hovedspråk innenfor alle 

utdanningsinstitusjoner; 

 alle skulle undervises i ukrainsk utviklings- og etnisk historie, samt lære om andre 

folkeslag i Ukraina; 

 styrking av nasjonal bevissthet og kjærlighet til hjemlandet skulle være et 

prioriteringsområde.  

(Kabinetu Ministriv Ukrajiny, 1993).  

Med bakgrunn i Kravtsjuks uttalelse om de bygde en stat for alle på ukrainsk territorium, som 

ble fulgt opp av en deklarasjon om nasjonaliteters rettigheter, kan man hevde at Kravtsjuk i 

1991 åpnet for at Ukraina kunne bli en flernasjonal stat, der tilhørighet var basert på 

statsborgerskap. Innen 1993 var det imidlertid mye som tydet på at dette ikke lenger var så 

entydig tilfelle, da tilrettelegging for utvikling av det ukrainske språket, historien og nasjonen 

kan synes å ha blitt statens fremste prioritering. Dette, i kombinasjon med store økonomiske 

problemer, kan ha ført til Kravtsjuks nederlag mot Kutsjma i presidentvalget i 1994, der 

Kutsjma gikk til valg på, blant annet, en reformering av den økonomiske politikken og hvor 

han presiserte at det russiske språket burde få offisiell status (Kutsjma (2), 1994).  
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6.1.1 Fra Kravtsjuk til Kutsjma – Det nasjonale spørsmål  
Det var flere som hadde økonomiske og politiske forhåpninger til den ukrainske staten, men 

innen 1993 ble det klart at man ikke lenger kunne unngå å ta tak i statens store økonomiske 

problemer. 18. november 1992 talte den nylig utnevnte statsministeren, Kutsjma, til 

Verkhovna Rada om Ukrainas økonomiske utfordringer. Hans tale ble gjengitt i Holos 

Ukrajiny 19. November 1992. Han uttalte der at økonomien hadde kollapset helt, og at 

reversering av denne situasjonen var statens fremste oppgave (Kutsjma, 1992, s. 2). Uten å 

drøfte videre hvorvidt Kutsjma var korrekt i påstå at økonomien hadde kollapset helt, så er det 

et faktum at den økonomiske situasjonen i Ukraina på begynnelsen av 1990-tallet var svært 

alvorlig. Så hvordan endte de opp der? 

Aaslund (2009, s. 3) hevder at den ukrainske staten på begynnelsen av 1990-tallet ignorerte 

økonomisk politikk, hvilket førte til hyperinflasjon i 1993. Det er flere grunner til at Ukraina 

befant seg i denne situasjonen. Hovedårsaken til deres økonomiske problemer var nok 

imidlertid opprettelsen av den ukrainske nasjonalbanken som utstedte ubegrensede summer 

med rubelkreditter med svært lavt rentenivå (ibid). Denne oppskriften på hyperinflasjon ble 

ikke bedret av at Ukraina i et helt år etter selvstendighet ikke hadde en egen valuta, med 

isteden fortsatte å operere med rubelen fra sovjettiden (Yekelchyk, 2007, s. 198). De hadde 

altså en egen nasjonalbank, men ikke en egen valuta, hvilket nødvendigvis begrenset 

handlingsrommet i forhold til å regulere egen økonomisk politikk. Det var først i november 

1992 at Ukraina trakk seg ut av rubelsonen ved å introdusere sin egen valuta; karbovanets 

(ibid). Den nye valutaen førte imidlertid ikke til en ny økonomisk politikk, og misnøyen økte 

blant befolkningen (ibid). Innen høsten 1993 hadde Ukraina opparbeidet seg en enorm gjeld 

til Russland og staten var mer eller mindre konkurs (Aaslund, 2009, s. 37).  

De økonomiske utfordringene førte til misnøye blant befolkningen, og mistilliten til den 

sittende regjeringen og presidenten økte. Resultatet ble et krav om folkeavstemming der det 

skulle stemmes over hvorvidt man fortsatt hadde tillit til presidenten og Verkhovna Rada4. 

Dette kravet ble støttet av formannen i Verkhovna Rada, Ivan Pljusjtsj, som i Holos Ukrajiny 

publiserte en oppfordring til folkeavstemming (Pljusjtsj, 1993, s. 2). Selv om Kravtsjuk 

prøvde å bremse opp under denne mistillitsutviklingen, ble det skrevet ut nyvalg til juni/juli 

1994 (Wolczuk, 2001, s. 118). Til tross for at valget kom som et resultat av økonomiske 

problemer, ble det tidlig klart at det «nasjonale spørsmål» kom til å bli avgjørende.  

                                                 
4 Dette kravet ble først framstilt av streikende i Donbass, som vil bli diskutert i kapittelet om den russiske 

nasjonale minoriteten. 
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6.1.1.1 Valgkampen    

Allerede i mai 1993 begynte Kutsjma å distansere seg politisk fra Kravtsjuk. Under en tale – 

gjengitt i Holos Ukrajiny – til kabinettministeriet indikerte Kutsjma at han ikke var en 

tilhenger av Kravtsjuk sitt syn på statsbygging; «… et flagg, hymne og våpenskjold – dette er 

ikke en stat (derzjavnist)» (Kutsjma, 1993, s. 4). Kutsjma mente at man nå måtte fokusere på 

økonomiske reformer, og at det var slik man ville oppnå en konsolidering av staten (ibid). I 

Kutsjmas valgprogram fra 1994 fremgår det at han ønsket å knytte sterkere bånd til Russland 

og Eurasia, samt opphøre som politisk brikke mellom Europa og Russland (Kutsjma (2), 

1994). Han viste til en manglende vilje til å gjennomføre reformer, og anså dette som et av 

landets største utfordringer (ibid). I tillegg ville han gi det russiske språket offisiell status 

(ibid).  

Han ble med dette et klart alternativ og en utfordrer til Kravtsjuks «Nova Ukrajina», som 

hadde blitt lansert tidligere. Allerede i 1991 la Kravtsjuk fram sin plan for det nye Ukraina, 

med fokus på å oppnå de fem d’ene, henholdsvis; Statsdannelse/bygging (derzjavnist), 

demokrati (demokratija), velstand (dostatok), åndelighet (dukhovnist), og tillit (dovir’ja) 

(Kravtsjuk (2), Nova Ukrajina, 1991, s. 4). Alle hans begreper var vage og relativt 

omfattende, men de indikerer likevel hvor hans hovedfokus lå. Kravtsjuk oppfattet at statens 

største utfordring var å finne ut hva slags stat og nasjon Ukraina skulle være. Han 

argumenterte for at ukrainernes sjel, nasjonale identitet, språk, kultur, og tradisjoner hadde 

blitt ødelagt igjennom århundrene og at deres fremste oppgave var å gjenopplive den 

ukrainske nasjonen (ibid). Hans argumentasjon kan tolkes dithen at Kravtsjuk anså 

beskyttelse og ivaretakelse av den ukrainske nasjonen som en helt elementær del av statens 

oppgaver. Med tanke på at dette var en del av hans valgprogram må man også kunne tolke 

ham slik at dette i tillegg skulle være et hovedfokus for presidenten.   

Kutsjma tok, på sin side, avstand fra Kravtsjuk sine mål ved å poengtere at de måtte prioritere 

menneskerettigheter, rettssikkerhet, og den frie utviklingen av «… alle nasjonaliteter som til 

sammen utgjør Ukrainas befolkning» (Kutsjma (2), 1994). Sammenlignet med Kravtsjuks 

tidligere valgprogram, kan Kutsjma her synes å ha posisjonert seg som en alternativ president 

for hele Ukrainas befolkning, og ikke kun for den ukrainske nasjonen.  

Kravtsjuk var en dyktig retoriker, men manglet konkrete forslag til hvordan man skulle få 

orden på den økonomiske situasjonen. Det mest interessante er imidlertid at der Kravtsjuk 
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hadde klare ideer om hva slags stat han mente Ukraina skulle være, var Kutsjma relativt 

tilbakeholden i sin retorikk rundt den «nasjonale idé». Kutsjma var først og fremst opptatt av 

å presisere behovet for økonomiske reformer. Bortsett fra å prioritere offisiell status for 

russisk, nevnte han lite om historie, tradisjoner og kultur. Poenget her er at Kutsjma ikke 

presenterte en alternativ tolkning av hva den «ukrainske nasjonen» skulle være. Han unngikk 

tilsynelatende deler av problematikken ved å heller fokusere på andre temaer. Samtidig ville 

han, som nevnt, fremme en fri utvikling av alle nasjonaliteter i Ukraina, og kan synes å ha 

fremstått som et mer anti-nasjonalistisk alternativ. Kravtsjuk sin «nasjonalistiske plattform» 

appellerte imidlertid dårlig til det folkerike Øst-Ukraina, og Kutsjma vant med 52 prosent av 

stemmene under valget 10. juli 1994 (Wolczuk, 2001, ss. 137-138). Ukraina hadde dermed 

fått sin andre president, som tilsynelatende hadde andre prioriteringer og ideer enn den første. 

I løpet av de neste årene skulle befolkningen i Ukraina derimot få erfare at det ikke 

nødvendigvis er sammenfall mellom retorikk og politikk.  

 

6.1.2 Fra retorikk til realpolitikk – en nasjonaliserende kamp om makt?  
Da Kutsjma i 1994 tok over presidentskapet var det spesielt to saker som sto på dagsordenen; 

økonomiske reformer og utformingen av Ukrainas første grunnlov. Grunnloven hadde vist seg 

å være en stor utfordring, spesielt fordi man ikke kunne enes om hvordan den ukrainske staten 

skulle organiseres, og hva man skulle gjøre med det «nasjonale spørsmål». Skulle Ukraina 

være en enhetsstat, en føderal stat, en desentralisert enhetsstat, eller en stat organisert etter 

sovjetisk mønster? Og hva med den «nasjonale ide»? Hvilke språk skulle grunnlovsfestes som 

offisielle? Og hvem var de rettmessige eierne av staten? Disse var spørsmål som krevde 

avklaring før en grunnlov kunne utformes. Helt enkelt: hva slags stat skulle Ukraina være?  

 

Kataryna Wolczuk har i sin bok The Moulding of Ukraine: the constitutional politics of state 

formation gått i dybden av grunnlovsforhandlingene, og identifiserte her tre aktører som – ut i 

fra hennes analyser – kan tolkes til å ha vært spesielt avgjørende for utfallet (Wolczuk, 2001, 

ss. 205-219). Disse var nasjonaldemokratene, venstrefløyen og presidenten (ibid).  

 

6.1.2.1 Nasjonaldemokratene 

Den nasjonaldemokratiske blokken besto av flere partier og allianser, som Ukrainas 

demokratiske bondeparti, det kristne demokratiske parti (KhDPU), ukrainsk kristen-

demokratisk parti (UkhDP), Prosvita (ukrainsk språkassosiasjon), og ukrainsk studentunion 
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(Wolczuk, 2001, s. 126). Birch (1998, s. 151) inkluderer i tillegg, blant annet, de politiske 

partiene Rukh og det ukrainske republikanske parti (URP) i den nasjonaldemokratiske 

blokken.  

I følge Wolczuk (ibid, s. 153) ønsket ikke Nasjonaldemokratene en organisering av staten 

etter føderal modell, da de fryktet at dette ville utfordre ideen om en konsolidert og uniform 

stat. En sterk nasjonal identitet som fungerte samlende for befolkningen var viktigere enn 

regionale interesser. Deres idé om nasjonal identitet og hva den ukrainske staten skulle 

baseres på fremsto imidlertid ikke nødvendigvis samlende for alle deler av befolkningen i 

Ukraina.  

Nasjonaldemokratene argumenterte i et avisinnlegg, publisert i Holos Ukrajiny, for at det var 

et spesielt bånd mellom titulærmajoriteten og staten (Kosiv, 1994, s. 4). Det var spesielt ideen 

om å gjøre russisk til offisielt språk de reagerte på. I følge dem var språket like viktig som 

befolkningen for å kunne danne en nasjonalstat – som var deres mål (ibid, ss. 4-5). De mente 

at i stater der man opererte med flere offisielle språk, som i Sveits, var dette resultat av at 

staten hadde blitt dannet av flere nasjoner fra begynnelsen av. Det vil si at flere nasjonale 

grupper, med sine språk og territorium hadde gått sammen for å danne en felles stat, hvilket 

ikke hadde vært tilfellet i Ukraina (ibid, s. 4). Ifølge nasjonaldemokratene var Ukraina først 

og fremst «… fødestedet (batkivsjtsjyna) til det ukrainske folket» (ibid, s. 4). Vesentlig her er 

det at de ønsket en nasjonalstat, hvilket vil si at de mente at det burde være sammenfall 

mellom den ukrainske nasjonen og den ukrainske staten. Mer interessant er det kanskje at de 

framholdt at Ukraina var fødestedet til det ukrainske folket. Det vil si at, i følge dem, så 

sprang Ukraina ut av ukrainere. Dette kan knyttes opp til ideen om korinna natsija: 

Ukrainerne var der først og de hadde rett på jorda. Den ukrainske nasjonen fortjente dermed 

en mer privilegert posisjon i den nye staten enn de andre nasjonene som bodde på det 

ukrainske territoriet.   

 

Wilson (1997, s. 149) hevder at ukrainske nasjonalister ofte avviste ideen om et Ukraina som 

en multinasjonal stat. Wilson sier aldri direkte at han oppfattet at ukrainske nasjonalister 

oppfordret til et «Ukraina for ukrainere», men det impliseres i hans argumentasjon (ibid, ss. 

149-150). Dette er nok en forenkling av sannheten. Nasjonaldemokratene kjempet for 

titulærmajoritetens rettigheter, og de var opptatt av forholdet mellom titulærmajoriteten og 

staten, spesielt med tanke på språkets rolle i samfunnet. Det var uaktuelt for dem at den 

ukrainske staten skulle fremme noe annet språk enn ukrainsk. Samtidig kjempet de også for 
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minoritetenes rettigheter. De ønsket å danne en stat for det ukrainske folk og dets nasjonale 

minoriteter (Kosiv, 1994, s. 4). De ville altså ikke ha en stat som var kun for den ukrainske 

befolkningen, men det var viktig for dem at staten – som var for hele Ukrainas befolkning – 

var ukrainsk og at den fremmet en privilegert posisjon for den ukrainske nasjonen. Og, denne 

ukrainske staten skulle være en enhetsstat.  

 

6.1.2.2 Venstrefløyen  

Venstrefløyen var en blokk bestående av Ukrainas kommunistiske parti (KPU), Ukrainas 

sosialistiske parti (SPU), og Ukrainas bondeparti (SelPU) (Wolczuk, 2001, s. 134). 

Kommunistene presiserte i et avisinnlegg publisert i Holos Ukrajiny at de var for et 

selvstendig Ukraina, men mente samtidig at dette ikke var uforenelig med fortsatt å være en 

del av en større sovjetisk sfære (Symonenko, 1996, s. 9). De argumenterte for at den beste 

statsmodellen for Ukraina ville være den sovjetiske (ibid). Det vil si et system der sovjeter 

utgjør en kombinasjon av statsmakten og lokale selvstyrer, med et øverste råd på toppen 

(Wolczuk, 2001, s. 141). I følge Wolczuk (ibid, ss. 141-142) nektet de å godta en grunnlov 

som ikke var basert på et sovjetisk system. Resten av venstrefløyen ble også tilhengere av 

lokale valg, der hvert oblast’-råd skulle velges av folket. De ble dermed pådrivere for en mer 

desentralisert form for statsdannelse (ibid, s. 164). I tillegg fremmet de ideen om en stat for og 

av både russere og ukrainere.  

 

Venstrefløyen reagerte kraftig på det de oppfattet som en omskriving av ukrainsk historie med 

mål om å skape en konstruert historisk splittelse mellom ukrainere og russere (Symonenko, 

1996, s. 7). De hevdet at implisitt i den «nasjonale idé» var det en forståelse om en urgammel 

fiendtlighet og grunnleggende inkompatibilitet mellom russere og ukrainere, og at:  

 

«Tilhengerne av den «nasjonale idé» anser Ukrainas 12 millioner russere, som har bodd i 

Ukraina i århundrer, som en nasjonal minoritet (natsmenshynu) knyttet med uønskede bånd til 

en utenlandsk stat – Russland» (ibid, s. 7).  

 

For det første har deres forståelse av den nasjonale idé her lite med selve Ukraina å gjøre. Det 

fremstår som om de forstår den nasjonale idé som en tolkning av forholdet mellom Russland 

og Ukraina. Dette kan dermed ikke anses som et bidrag til debatten, det forstås mer som en 

direkte avvisning av hele problematikken. Hele deres idé om en ukrainsk stat kan forstås som 

at det er en kobling mellom russere og ukrainere og at denne burde reflekteres i utformingen 

av staten. De var, med andre, i direkte opposisjon til nasjonaldemokratene. Videre er det 
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interessant at de benektet at russerne var en nasjonal minoritet. Dette kan knyttes til deres 

oppfatning av russerne i Ukraina, men også at de først og fremst var opptatte av å skape en 

sosialistisk stat uten noen form for etniske kjennetegn (Symonenko, 1996, s. 9). Som Wolczuk 

(2001, s. 173) argumenter førte en slik benektelse til at de ikke hadde noen minoritetspolitikk 

i form av krav om minoritetsrettigheter. 

 

6.1.2.3  Presidenten 

Valgresultatet indikerte at folk ønsket en bedring av økonomien, russisk som statsspråk og en 

forandring. Samtidig hadde valget også vist at flere regioner ønsket større grad av selvstyre5. 

Kutsjma hadde uttalt at han ønsket å gi russisk språk offisiell status, hvilket ville føre til en 

heving av den russiske minoritetens status generelt. Han var derimot ikke villig til å delegere 

mer makt til regionene. Kutsjma fryktet anarki. I en tale til Verkhovna Rada, gjengitt i 

Urjadovyji Kurer 24. desember 1994, uttalte han:   

«Den utøvende makts vertikale struktur er nødvendig for å ende atmosfæren av lemfeldighet 

(vsedozvolenosti), og nepotismen som praktiseres av en rekke by- og regionledere. Vanstyret 

råder på dette nivået, og mannen i gata (prosta lyudyna) blir stående igjen uten beskyttelse, 

støtte eller rettferdighet. Vi må eliminere slike manifestasjoner av moderne lokal føydalisme, 

[og] starte radikale tiltak for å gjenopprette ro og orden, [og] beskytte våre innbyggere» 

(Kutsjma (3), 1994, p. 3).  

Han reagerte spesielt på det han oppfattet som utidig innblanding av lokale ledere i 

statsbudsjettet. For å oppnå en sterkere og mer stabil økonomi trengte landet en vertikal 

maktstruktur (ibid). Kutsjma ønsket med andre ord å fjerne enhver antydning til regional 

autonomi gjennom å skape en svært sentralisert stat (Wolczuk, 2001, s. 163).  

Til tross for hans ønske om å sentralisere staten opprettholdt Kutsjma en tilsynelatende 

moderat retorikk når det gjaldt den «nasjonale idé». I en tale til parlamentet gjengitt i Holos 

Ukrajiny, uttalte han – om Ukrainas framtid – at:  

«… [Vi] må finne de grunnleggende verdiene i vår internasjonale erfaring, og vår egen 

ukrainske, politiske kultur, ikke i et abstrakt ideal, [og] bevege oss bort fra den forenklede og 

vulgær-aggressive forståelsen av den nasjonale idé» (Kutsjma, 1996, s. 3).  

Ved første øyekast kan det fremstå som om han avviser den nasjonale idé som forenklet og 

vulgær-aggressiv, men det er viktig å merke seg at det kun er en viss forståelse av den 

nasjonale idé han avviser. Han fremstår riktignok ikke som noen tilhenger av den nasjonale 

idé, men det er vesentlig at han ikke avviser den helt. Dette kan tolkes dithen at Kutsjma 

                                                 
5 Dette vil bli diskutert mer inngående i kapittelet om den russiske nasjonale minoritet.  
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ønsket å forbli nøytral i debatten. Videre hadde han innen 1996 gjort lite i praksis for å heve 

den russiske nasjonale minoritetens status, og det russiske språket hadde fortsatt ikke fått 

offisiell status. Retorisk forholdte Kutsjma seg, med andre ord, nøytral til politikk som 

omhandlet det nasjonale spørsmål. I praktisk politikk kan han også sies å ha framstått som 

nøytral da lite ble gjort verken fra eller til når det gjaldt en avklaring på det nasjonale 

spørsmål. Dette kan være et tegn på at han ikke prioriterte det nasjonale spørsmål spesielt 

høyt, men det kan også tolkes til å være et bevisst politisk grep. Det vil si at ved å innta en 

nøytral posisjon så hadde han muligheten til å samarbeide på tvers av fraksjonene.  

 

Grunnlovsforhandlingene ble en dragkamp mellom presidenten, nasjonaldemokratene, og 

venstrefløyen. Det er en del som tyder på at nasjonaldemokratenes relativt vage formuleringer 

og formeninger rundt organiseringen av staten kan forklare hvorfor de kom seirende ut av 

forhandlingene, og at Ukraina dermed ble institusjonalisert som en nasjonaliserende stat.  

  

6.1.3 Grunnloven – nasjonalisering og maktkonsolidering  
I 1996 hadde Ukraina eksistert som selvstendig stat i fem år, men uten en ny grunnlov. 

Grunnlovsforhandlingene viste at til tross for at de var en uavhengig stat, var denne langt fra 

konsolidert. Det var stor uenighet blant de ulike aktørene om hvordan staten skulle 

organiseres og hvordan man skulle løse det nasjonale spørsmål. Offe og Adler (1991, s. 869) 

argumenterer for at bestemmelser rundt hvem «vi» er – det vil si avgjørelser om identitet, 

statsborgerskap, samt nasjonalstatens territorielle, sosiale og kulturelle grenser – kanskje er 

den mest vesentlige delen i utformingen av konstitusjoner i nye stater. Ukraina var intet 

unntak, og det så lenge ut som om en løsning på «hvem de var» som ville oppnå flertall i 

parlamentet ikke var mulig. I juni/juli skulle det imidlertid gjennomføres presidentvalg i 

Russland, og usikkerheten rundt hvordan en eventuelt ny president ville forholde seg til 

Ukraina var stor. Eller som justisministeren, Serhiy Holovaty, uttalte til The Ukrainian 

Weekly:  

«Those forces that want to drag out the constitutional process are causing Ukraine great harm 

… And at this point, I am not talking about the contents of the [draft] constitution - these are 

only details. Because, today, what concerns me is the problem of survival. And that very much 

depends on whether or not Ukraine will have its own constitution before the elections in 

Russia» (Kolomayets, 1996).  
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28 juni 1996 ble Ukrainas første grunnlov vedtatt, ved noe som kan sies å ha vært et litt 

overraskende forlik mellom presidenten og nasjonaldemokratene.  

Nasjonaldemokratene fikk, med andre ord, en betydningsfull rolle i grunnlovsforhandlingene. 

Wolczuk (2001, s. 215) argumenterer for at de ikke var så opptatt av den praktiske 

organiseringen av staten, deres kampsak var hovedsakelig det nasjonale spørsmål og 

beskyttelse av Ukrainas territorielle integritet. Som tidligere nevnt var promotering og 

beskyttelse av titulærmajoritetens språk og kultur deres fremste prioritet. Chornovil, lederen 

av Rukh, beskyldte i The Ukrainian Weekly grunnlovsutkastene for å være «anti-national, 

anti-organized party and anti-parliamentary» (Kolomayets, 1995, s. 21). Det var uaktuelt for 

nasjonaldemokratene å godkjenne en grunnlov som ikke beskyttet den ukrainske nasjonen.  

Venstrefløyen bekymret seg imidlertid mest for det de oppfattet som utformingen av en 

«presidentkonstitusjon», og Moroz (SPU) uttrykte bekymring over at utkastene ikke åpnet for 

maktfordeling (Kolomayets, 1995, s. 21). De reagerte også sterkt på den språklige 

diskrimineringen av millioner av mennesker som ikke tilhørte den «innfødte nasjonen» 

(korinna natsija) (Symonenko, 1996, s. 7). Til tross for at SPU og SelPU var mer moderate, 

virker det som om de stilte seg bak kommunistene når det gjaldt kampen om å beholde et mer 

sovjetisk system i Ukraina, som fryktet at «innføringen av den nye grunnloven vil bety slutten 

på sovjetisk styre i Ukraina» (Symonenko & Krjutsjkov, 1995, s. 7). Dette ønske om å 

opprettholde et sovjetisk system er nok en av hovedgrunnene til at nasjonaldemokratene 

valgte å støtte presidenten, og Wolczuk (2001, s. 216) argumenterer derfor for at de for 

enhver pris ville bli kvitt det sovjetiske systemet og at presidentens eventuelle makt ble sett på 

som mindre viktig enn å sikre Ukrainas nasjonale «legitimering».    

Det er lite som tyder på at Kutsjma var spesielt opptatt av det nasjonale spørsmål i løpet av 

grunnlovsforhandlingene. Det interessante er derimot at han, relativt symbolsk, byttet til 

ukrainsk, som påpekt av Wolczuk (2001, s. 176) og Kolstø (2000, s. 188). Til tross for at han 

var tilbakeholden angående det nasjonale spørsmål beveget han seg imidlertid bort fra sine 

tidligere ideer om Russland og Eurasia, og uttalte under en tale på uavhengighetsdagen at: 

 «uavhengig politiske og økonomisk analyse, [og] vurdering av den geopolitiske situasjonen 

gir grunn til å tro at et selvstendige Ukraina er den mest optimale formen for overlevelse av 

dets befolkning» (Kutsjma, 1995, s. 3).  

Kutsjma framstår som en god retoriker, og man kan være ganske sikker på at han ikke overlot 

noe til tilfeldighetene i sine taler. Han hadde vært ansett som en relativt pro-russisk alternativ 
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til Kravtsjuk, men dette utsagnet kan tolkes til at han hadde begynt å justere kursen for 

Ukraina. Samtidig er det mye som tyder på at Kutsjma først og fremst var opptatt av å 

konsolidere presidentembetets makt. Som tidligere nevnt var Kutsjma en sterk tilhenger av en 

vertikal maktstruktur. Han fikk langt på vei viljen sin, da den nye grunnloven ga 

presidentembetet betydelig med makt. Mer spesifikt vil det si at til tross for at Ukraina hadde 

et system der president og parlament ble valgt separat, så kunne presidenten, under rette 

omstendigheter, blant annet avskjedige parlamentet (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996, artikkel 

106, punkt 8).  

I tillegg ble ukrainsk grunnlovsfestet som landets eneste offisielle språk (artikkel 10), og 

staten fikk ansvar for å promotere konsolideringen og utviklingen av den ukrainske nasjonen, 

dens historiske bevissthet, tradisjoner og kultur (artikkel 11). Det er viktig å nevne at at staten 

også skulle beskytte utviklingen av nasjonale minoriteters språklige, etniske, kulturelle, og 

religiøse identitet (artikkel 11). Poenget her er at staten derimot fikk et spesielt ansvar for å 

sikre og fremme den ukrainske nasjonen. Dette begrunnes med at der grunnloven garanterte 

retten til å bruke og utvikle minoritetsspråk, så skulle staten sikre/sørge for (obespetsjivajet) 

utvikling og bruk av det ukrainske språket (artikkel 10): 

«Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk. Staten sørger for omfattende utvikling og 

funksjoner av det ukrainske språket innenfor alle offentlige sfærer på hele Ukrainas 

territorium. Fri utvikling, bruk og vern av det russiske språket og andre nasjonale minoriteters 

språk er garantert i Ukraina …» 

Formuleringen her er av vesentlig betydning, da artikkel 10 ikke gir staten noe som helst 

ansvar for minoritetsspråkene. I følge artikkelens formulering er det kun det ukrainske språket 

som faller direkte under statens ansvar. Samtidig åpner artikkel 11 for at staten skal ha et visst 

ansvar for utviklingen av minoritetsspråk: 

«Staten fremmer konsolidering og utvikling av den ukrainske nasjonen, dens historiske 

bevissthet, tradisjoner og kultur, samt utviklingen av etniske, kulturelle, språklige og religiøse 

identiteter for alle innfødte og nasjonale minoriteter i Ukraina» 

Det er imidlertid viktig å merke seg at artikkelen framholder at staten skal fremme 

konsolidering og utvikling av den ukrainske nasjonen, men kun utvikling av etniske, 

kulturelle, språklige og religiøse identiteter for de nasjonale minoritetene. Formuleringene i 

grunnloven viser at det ukrainske språket og nasjonen ble satt i en særstilling, der staten hadde 

noe ansvar for rettighetene til de nasjonale minoritetene, men et mye dypere og mer 

omfattende ansvar for den ukrainske nasjonen og dets språk. Dette var en seier for 



43 

 

nasjonaldemokratene. I et overraskende samarbeid fikk nasjonaldemokratene og presidenten 

flertall til å vedta den nye grunnloven i juni 1996 (Wolczuk, 2001, s. 219).  

 

Til tross for at grunnloven gikk langt på vei i å institusjonalisere Ukraina som en 

nasjonaliserende stat, er det lite som tyder på at dette var et viktig mål for Kutsjma. I 

utgangspunktet skulle man trodd at Kutsjma ville ha samarbeidet med venstrefløyen, men det 

var deres insistering på desentralisering og opprettholdelse av et sovjetisk system som gjorde 

at Kutsjma så til andre aktører for å få vedtatt grunnloven. Nasjonaldemokratene var 

tilsynelatende lite opptatt av hva slags system Ukraina endte opp med, så lenge det ikke var 

sovjetisk eller desentralisert. For dem var det viktigste at den ukrainske nasjonen skulle få en 

spesiell plass i den nye grunnloven. Resultatet ble en allianse mellom presidenten og 

nasjonaldemokratene der Kutsjma fikk konsolidert sin makt og nasjonaldemokratene fikk den 

ukrainske nasjonen institusjonalisert som Ukrainas fremste nasjon. Denne oppgaven hevder, 

med andre ord, at Ukraina endte opp som en nasjonaliserende stat ikke fordi dette var 

flertallets mål og intensjon, men som et kompromiss inngått av presidenten mot å få mer 

makt.  

Med tanke på at Kutsjma selv tilsynelatende ikke prioriterte de mer nasjonaliserende artiklene 

i grunnloven spesielt høyt kunne man tenke seg at nasjonaliseringen av staten stoppet der, 

samtidig vitner hendelser etter grunnloven om at dette ikke var tilfellet. 

 

6.1.4 Etter grunnloven – implementering av nasjonaliserende politikk 
Perioden i kjølvannet av grunnloven var preget av mange krav om implementering av 

«ukrainiserende» lover. Språkassosiasjonen Prosvita var kritiske til det de oppfattet som 

manglende tiltak fra Kiev og oppfordret til en bredere bruk av det ukrainske språket 

(Sjevtsjenka, 1996, s. 4). De hevdet at elitene «… ignorerte det ukrainske språket fra sine 

høye tribuner», og la fram et omfattende program som blant annet skulle sikre at ukrainsk ble 

innført som det offisielle språket i alle utdannings- og administrative institusjoner (ibid). I 

1997 virker det som om de fikk viljen sin med implementering av en ny språklov, som 

konstaterte at:  

«Det ukrainske folk har i århundrer ikke hatt mulighet til å utvikle sitt nasjonale språk … den 

ukrainske staten tar sikte på å eliminere denne historiske uretten … omfattende tiltak rettet 

mot å implementere artikkel 10 og 11 av grunnloven, etableringen av egnede forhold for en 
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helhetlig utvikling og funksjon av ukrainsk som statsspråk i alle sfærer av det offentlige liv, 

[og] som hoved-kommunikasjonsspråk på hele det ukrainske territorium» (Kabinet Ministriv 

Ukrajiny, 1997).  

Til tross for en noe bombastisk innledning til den nye språkloven var de faktiske skisserte 

tiltakene relativt vage, og åpne for tolkninger. Loven vitnet derimot om at staten nå for fullt 

prioriterte den ukrainske nasjonen og dets språk, og at alle løfter om at russisk og ukrainsk 

kunne bli sidestilt var glemt. Samtidig hadde språkloven en formulering som garanterte 

«bruken (zastosuvannya) av språk» innenfor alle utdanningsinstitusjoner i Ukraina, og den 

nevnte utviklingen av minoritetsspråk (Kabinet Ministriv Ukrajiny, 1997). I motsetning til i 

grunnloven ble det russiske språket denne gangen ikke nevnt spesifikt.  

Selv om tiltakene var vage i formuleringene, vitner statistikker fra perioden 1997-1998 om at 

bruken av ukrainsk i utdanningen økte, hvilket stemmer med OSSE sitt inntrykk av at 

ukrainiseringen innen utdanning fortsatte utover 1990-tallet (Kulyk, 2002, s. 111). En 

sammenligning av tall fra skoleårene 1990-1991 og 1997-1998 viser at staten økte antallet 

ukrainske skoler fra 47.9 prosent til 62.8 prosent, og at antallet russiske skoler ble redusert fra 

51.4 prosent til 36.4 prosent (Janmaat, 1999, s. 475).  

Også Kutsjmas orientering ble endret i favør av en mer nasjonaliserende politikk. I 1999 

uttalte Kutsjma under en pressekonferanse, gjengitt i Ukrajina Moloda, i Simferopol at: 

 « … det må være et offisielt ukrainsk språk, om det er det ingen tvil. Akkurat som at russisk 

ikke trenger å vurderes som et fremmedspråk … Men, på den andre siden, burde vi ikke ha 

denne kraftige ukrainiseringen. Denne prosessen skjer gradvis: folk vil etter hvert innse at 

kunnskaper om det ukrainsk språket er nødvendig» (Volokitin, 1999, s. 3).  

Kutsjma var fortsatt ganske nøytral i sin retorikk, men han hadde utvilsomt beveget seg bort 

fra sin idé om to statsspråk. Selv om han hevdet at han ikke var tilhenger av en kraftig 

ukrainiseringsprosess, kan hans uttalelse tolkes dithen at den ukrainske nasjonen likevel var 

den fremste og viktigste i samfunnet. Han var ikke imot ukrainisering, bare at den skulle være 

så offensiv. Han mente at man – på lang sikt – uansett ville oppnå et ukrainisert samfunn.  

Det er også interessant å merke seg hvor han var. I byen Simferopol bodde det hovedsakelig 

etniske russere, som mest sannsynlig ønsket bredere bruk av det russiske språket. Det at han 

nettopp her valgte å ordlegge seg på denne måten er derfor av betydning. Hvis det var et sted 

Kutsjma skulle ha uttalt at han helt imot ukrainisering så var det i et område med stor 

overvekt av russere. Det gjorde han ikke. Han kunne imidlertid ikke – i Simferopol – si at han 

var for ukrainisering, da dette potensielt kunne ført til stor misnøye blant den russiske 
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befolkningen. Resultatet ble en form for mellomting, der han verken sa at han var imot eller 

for, men anerkjente at en ukrainiseringsprosess var nødvendig, og at den allerede foregikk i 

samfunnet. Interessant er det også at til tross for at han muligens framsto som skeptisk til 

denne «kraftige» prosessen, så hadde han beveget relativt langt bort fra sin tidligere retorikk 

der han forsto den nasjonale idé som vulgær-aggressiv. Kombinasjonen av hva Kutsjma 

uttalte og hvor han uttalte det kan her fortelle oss at det ikke kun var Kutsjma sin politiske 

retorikk som hadde forandret seg, men det at han i Simferopol valgte ikke å fordømme 

ukrainiseringen kan vitne om at samfunnet hadde forandret seg. Det vil si at Kutsjmas støtte 

til ideen om at staten ikke skulle bli ukrainisert var ikke lenger fordømming av en slik idé, 

men mer en annerkjennelse av at måtene det ble gjort på ikke alltid var helt nødvendig.  

 

Mot slutten av 1999 ble det nasjonaliserende innholdet i artikkel 10 styrket ytterligere. 

Grunnlovsdomstolen hadde mottatt flere klager på at ukrainsk ikke ble brukt innenfor alle 

statlige poster og utdanningsinstitusjoner. Det ble dermed bestemt at en tolkning av artikkel 

10 var nødvendig. Domstolen slo fast at ukrainsk var det offisielle utdanningsspråket, men at 

nasjonale minoriteter hadde rett til å motta undervisning på sitt morsmål (Mironenko, 1999). 

De var og sikret fri bruk av sitt eget språk (ibid). Det mest overraskende var at retten 

presiserte at dette var en offisiell tolkning (ofitsijne tlumatsjennja) av artikkel 10 om «… 

obligatorisk (obov'yazkovosti) bruk av det ukrainske språket av offentlige myndigheter, deres 

tjenestemenn, og innenfor læringsprosessen i utdanningsinstitusjoner i Ukraina» (ibid). Man 

kan tenke seg at det er den delen av artikkel 10 som omhandler det ukrainske språket som 

trengte en tolkning, det vil si: «… Staten sørger for omfattende utvikling og funksjoner av det 

ukrainske språket innenfor alle offentlige sfærer på hele Ukrainas territorium …» (Verkhovna 

Rada Ukrainy, 1996). Det vil si at artikkel 10 var blitt vurdert til ikke å være klar nok, og at en 

tolkning av grunnlovsartikkelen var nødvendig. Hvis man ser på artikkel 10 i forhold til hva 

retten valgte å tolke ser man at det er spesielt en formulering som har blitt drastisk forandret. 

Der formuleringen i artikkel 10 lød «omfattende utvikling og funksjoner av det ukrainske 

språket» var denne nå tilsynelatende blitt oppfattet som «obligatorisk bruk av det ukrainske 

språket». Ingen steder i grunnloven står det noe om obligatorisk bruk av ukrainsk, slik at dette 

overhode ble diskutert i grunnlovsdomstolen, vitner om hvor langt Ukraina hadde beveget seg 

bort fra sitt opprinnelige utgangspunkt i 1991. Som sagt slo retten fast at minoriteter fortsatt 

hadde rett til å motta undervisning på sitt morsmål, men poenget her er at det var en 

diskusjon. Kun fire år etter at grunnloven var innført mente åpenbart krefter i samfunnet at 
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den ikke styrket og framhevet det ukrainske i stor nok grad. Det interessante er imidlertid at 

de fikk en diskusjon om noe som muligens var for kontroversielt til å kunne diskuteres kun 

fire år tidligere. Kutsjma sin uttalelse og grunnlovsdomstolens diskusjoner blir trukket fram 

nettopp for å vise at hva som i 1991 ble oppfattet som for kontroversielt var særdeles 

annerledes enn i 1999. De vitner om et relativt drastisk ordskifte bort fra tanken om en stat for 

hele Ukrainas befolkning.    

 

6.1.5 Oppsummering 
Kuzio (2001, s. 140) hevder at Ukraina ikke kan defineres som en nasjonaliserende stat fordi 

Kutsjma i stor grad opprettholdt den sammen nasjonsbyggingspolitikken som Kravtsjuk. Han 

begrunner denne påstanden med at Ukrainas nasjonsbygging har foregått i en kontekst av 

«civic polity», og at kun de som anser dette prosjektet som noe negativt definerer det som 

«nasjonalisering» (ibid). «Civic polity» kan her forstås som et system der staten har ansvar for 

borgernes rettigheter og at disse bør være like uavhengig ens status i samfunnet. Utvikling fra 

1996 – 1999 indikerer derimot at nasjonsbyggingen ikke har foregått utelukkende i en slik 

kontekst. Ukraina innførte i denne perioden mer restriktive lover innenfor språk og utdanning 

som framhevet den ukrainske nasjonen, samt institusjonaliserte den ukrainske nasjonen som 

den ledende i samfunnet.  

Stroschein (2012, ss. 183-184) finner, på sin side, at Ukraina, sammenlignet med sine 

naboland Slovakia og Romania, førte en relativt liberal minoritetspolitikk på begynnelsen av 

1990-tallet. Da Slovakia og Romania mot slutten av 1990-tallet gradvis begynte å innføre mer 

liberale minoritetslover, gikk Ukraina imidlertid i motsatt retning ved å innføre mer restriktive 

lover (ibid, ss. 183-184, 187).  

Denne oppgavens funn går langt på vei i å støtte Strocheins funn, og modifiserer dermed 

Kuzio’s påstand. Kutsjma kan ikke sies å ha hatt en spesielt nasjonaliserende retorikk, men 

denne oppgaven finner få spor av sammenfall mellom hans retorikk og realpolitikk når det 

gjelder det «nasjonale spørsmål». Det er derimot mye som tyder på at Kutsjma nok ikke hadde 

satt seg som mål å fremme den ukrainske nasjonen, men at dette ble resultatet etter et 

kompromiss som ga ham mer makt. Grunnloven åpnet imidlertid for en ganske liberal 

minoritetspolitikk, men med språkloven fra 1997 ble det klart at den ukrainske staten – med 

Kutsjma i spissen – nå prioriterte en mer restriktiv minoritetspolitikk til fordel for 

titulærnasjonen. I 1991 ønsket Ukraina å bli en multietnisk og inkluderende stat. 8 år senere 

var det vanskelig å finne spor etter en slik tankegang. Den ukrainske statens fremste oppgave 
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kan nå synes å ha vært å fremme og beskytte den ukrainske nasjonens konsolidering og videre 

utvikling. Ukraina var blitt en nasjonaliserende stat, i alle fall i østlig retning. Men hva med de 

vestlige minoritetene?    

 

6.2 Den ungarske nasjonale minoriteten  
Dette kapitelet vil diskutere situasjonen til den ungarske nasjonale minoriteten i Ukraina i 

perioden 1991-1999. Analysen vil se på fire «hendelser»; kravet om selvstendighet i 1991, 

vennskapsavtalen mellom Ungarn og Ukraina i 1993, mangelen på reaksjoner på grunnloven, 

og deres situasjon etter at grunnloven var blitt vedtatt.  

Stroschein (2012, s. 180) hevder at ungarsk nasjonal minoritet i Ukraina har hatt liten grad av 

mobilisering rundt temaer som språk og utdanning. Et mål for dette kapitelet er dermed å 

finne ut om dette er korrekt, og i så fall hvorfor dette er tilfellet.  

 

6.2.1 Krav om selvstendighet  
Allerede før Ukrainas selvstendighetserklæring var vedtatt inngikk den ukrainske republikken 

og den ungarske republikken en bilateral avtale som skulle sikre nasjonale minoriteters 

rettigheter (Republic of Hungary & Ukrainian Soviet Socialist Republic, 1991).6 Både den 

ungarske minoriteten og Zakarpattja er nevnt spesifikt i avtalen (ibid, s. 4), og man kan 

dermed tolke avtalen dithen at den hovedsakelig angår rettighetene til den ungarske nasjonale 

minoriteten i Ukraina. 1. oktober 1991 publiserte det offisielle regionrådet i Zakarpattja, i 

Zakapattja Novyny, en erklæring der de krevde nasjonalkulturell autonomi til alle de nasjonale 

minoritetene, som skulle garantere like muligheter til å delta på lokalt og statlig nivå 

uavhengig nasjonalitet (Zakarpattja Novyny (1), 1991, s. 4). Da tiden kom for å stemme over 

ukrainsk uavhengighet tok de det imidlertid et steg lenger. Det ble foreslått at det skulle 

fremgå et ekstra spørsmål ved avstemmingen i Zakarpattja, der de skulle stemme over 

hvorvidt regionen skulle bli autonom (Zakarpattja Novyny (2), 1991). 

 

Den 20. november 1991 dro Kravtsjuk til Zakarpattja, der han oppfordret regionrådet til å 

forandre formuleringen i referendumet. Istedenfor å skrive «autonomi» foreslo han heller å 

                                                 
6 Uoffisiell oversettelse av avtalen gitt til forfatter av Géza Jeszenszky. 
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skrive «spesial-selvstyrt territorium»7, mot at de med denne omformuleringen ville få hans 

støtte (Komarnitsknja, 1991, s. 2). For å forstå hvorfor Kravtsjuk inngikk dette kompromisset 

er det viktig å reflektere over hvor han var og konteksten for hans besøk. Ukraina var ikke 

enda blitt offisielt selvstendig og det var dermed viktig å få samlet befolkningen under en 

felles idé om selvstendighet. Det som lett kunne oppfattes som separatisttendenser måtte 

avklares og holdes i sjakk. I tillegg var det valgkamp og Kravtsjuk ønsket å bli valgt til 

landets første president. Ved å besøke Zakarpattja personlig, samt å inngå et kompromiss om 

et spesial-selvstyrt territorium, sikret han ikke bare deres støtte i presidentvalget, men han 

sikret også at befolkningen mest sannsynlig ville stemme ja til Ukrainas selvstendighet fra 

Sovjetunionen. Målet for Kravtsjuk sitt besøk kan dermed tolkes til å ha vært å unngå 

separatisme, samt sikre sitt eget kandidatur. I tillegg ville et godt forhold mellom Kiev og 

Zakarpattja være positivt for Ukraina sitt forhold til Ungarn. Samtidig ble ingen dokumenter 

signert, og kompromisset minner mer om et valgkampsløfte enn en offisiell avtale. Det vil si 

at til tross for at Zakarpattja faktisk oppnådde en enighet med Kravtsjuk under hans besøk til 

regionen ble det tilsynelatende verken gitt noen spesifikke tidspunkt for når en slik spesiell 

status skulle innføres, eller noen detaljer rundt hvordan dette eventuelt skulle gjennomføres 

rent praktisk. 

Det var stor oppslutning i Zakarpattja under selvstendighetsvalget 1. desember 1991, der 90% 

stemte for ukrainsk selvstendighet, 60% for Kravtsjuk og 78% for at Zakarpattja skulle bli et 

selvstyrt territorium (Zakarpattja Novyny (3), 1991, s. 1).8 Det er imidlertid lite som tyder på 

at en eventuell spesiell status til Zakarpattja ble diskutert i Verkhovna Rada i kjølvannet av 

referendumet, og det virket en stund som om Kravtsjuk ville gå tilbake på sitt tidligere 

kompromiss.  

I februar 1992 la Zakarpattjas regionråd fram sitt tillegg til ukrainsk lovgivning, publisert i 

Zakarpattja Novyny, som ville gi Zakarpattja status som selvstyrt territorium (Ustitsj m.fl., 

1992, ss. 4-5). Til tross for at loven ble godkjent av regionrådet, virker det som om den ble 

avvist (eventuelt ikke vurdert) av Verkhovna Rada, da det ikke er noe som tilsier at en spesiell 

status til Zakarpattja ble innvilget av Kiev i tråd med dette lovforslaget. I 1993 godkjente 

                                                 
7 Original formulering: спеціальної самоврядної адміністративної території 
8 Referendumet som ble avholdt 1 desember 1991 besto av tre «valg». Innbyggerne av Zakarpattja avga sine 

stemmer om 1. hvorvidt Ukraina skulle bli selvstendig, 2. hvem som skulle bli landets første president, og 3. 

hvorvidt Zakarpattja skulle bli et selvstyrt territorium (Zakarpattja Novyny (3), 1991, ss. 1-2).  
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imidlertid Kravtsjuk flere punkter som langt på vei oppfylte Zakarpattja sitt ønske om 

selvstyre.  

Som tidligere nevnt hadde Ukraina i 1993 store økonomiske utfordringer. Økonomien var i 

fritt fall, og misnøyen og mistilliten i samfunnet økte. Så hvorfor valgte Kravtsjuk å innfri 

flere av Zakarpattja sine krav på akkurat dette tidspunkt, da en slik beslutning lett kunne føre 

til lignende krav fra andre regioner?  

 

6.2.2 Vendepunktet: Vennskapsavtalen og forhandlingene bak  
Den 6. desember 1991 ferdigstilte Ukraina og Ungarn en traktat om vennskap og samarbeid 

(Verkhovna Rada Ukrajiny (2), 1992). For Ukraina var det nok spesielt artikkel 2 – som 

stadfester at partene skal respektere hverandres territorielle integritet, og at man ikke kan stille 

noen territorielle krav til hverandre – som var viktig (ibid). Det var flere grunner til dette. For 

det første var det mange som fryktet ungarsk irredentisme, da den ungarske regjeringen flere 

ganger hadde uttalt hvor viktig det var for dem å sikre de ungarske minoritetenes rettigheter 

og kultur på det som tidligere var ungarsk territorium (Ambrosio, 2001, ss. 114-116). Med 

tanke på Ukrainas relativt store ungarske nasjonale minoritet, og at Zakarpattja tidligere hadde 

tilhørt Ungarn, var nok irredentismekrav – om aldri uttalt – en reell frykt for flere i Kiev. 

Slike vennskapsavtaler ble dermed svært viktige for Ungarn også, da de ønsket å forsikre sine 

naboer om at revansjisme ikke var en politisk målsetting (ibid, ss. 115-116). For det andre var 

det nok essensielt for Ukraina å få Ungarns annerkjennelse av deres territorielle grenser. 

Ungarn hadde gode forhold til både USA og EU, hvilket gjorde dem til en attraktiv 

alliansepartner for Ukraina som ønsket å distansere seg fra Russland. Til tross for at avtalen 

ble utarbeidet i 1991, ble den ikke ratifisert av Ungarn før 16. juni 1993 (Den Ungarske 

Ambassaden i Ukraina).  

 

I april 1993 møttes ungarske og ukrainske myndigheter. Det ukrainske 

statsbyggingsprosjektet var under hardt press, og Kravtsjuk ønsket at Ungarn skulle ratifisere 

vennskapsavtalen fra 1991. De ble, under dette møtet, enige om at Ungarn skulle fremme 

Ukrainas sikkerhet og stabilitet, og Ungarn sa seg villig til å samarbeide med Ukraina om 

deres posisjon i internasjonale organisasjoner som NATO (Antall & Kravtsjuk, 1993).9 

                                                 
9 Denne felles erklæringen er gitt til meg av Géza Jeszenszky. Muntlig oversettelse, på bånd, fra ungarsk til 

norsk er gjort av Eva Sárfi. Norsk transkripsjon av avtalen ligger vedlagt som «vedlegg 2». 
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Ungarns samarbeid kom imidlertid ikke gratis. Avtalen slo fast at Ukraina skulle beskytte 

nasjonale minoriteter og deres språklige og kulturelle identitet. Mer spesifikt, skulle Ukraina 

innvilge Zakarpattja et kommunalt, lokalt demokrati og nasjonal-kulturell autonomi (ibid). 

Avtalen var noe vag på detaljer, men under mitt intervju – med tidligere utenriksminister 

Géza Jeszenszky (2016) – framkom det at: 

«Ukraina tillot at Zakarpattja fikk et autonomt selvstyre. Ja, det vil si, vi (Ungarn) fikk aldri 

lov til å kalle dette for autonomi, men i praksis var det nesten det … De fikk også lov til å 

opprette et eget utdanningsdistrikt … Mot at vi ratifiserte vennskapstraktaten, og stadfestet 

Ukrainas grenser» 

Kravtsjuks relativt store konsesjoner kan tolkes til at han befant seg i en presset situasjon, der 

territoriell sikkerhet muligens ble ansett som viktigere enn frykten for at dette ville føre til 

lignende krav fra andre regioner. Det interessante er her at Zakarpattja hadde kjempet for 

større grad av selvstendighet i to år, men at dette ikke ble oppnådd før Ungarn involverte seg. 

  

Etter to år med forhandlinger hadde endelig den ungarske minoriteten fått innvilget flere av 

sine krav. Zakarpattja var ikke blitt juridisk autonom, men de hadde nå fått innvilget stor grad 

av lokal selvbestemmelsesrett og et eget utdanningsdistrikt. Det er viktig å presisere at 

Zakarpattja ikke på noe tidspunkt – som en del av et selvstendig Ukraina – har vært en 

autonom republikk. Det vil si at Zakarpattja sin status kan ikke sammenlignes med den 

autonomien de oppnådde på Krim. Når det her refereres til lokal selvbestemmelsesrett handler 

det for eksempel om retten til å studere på ungarsk, praktisere egen religion, og bruke ungarsk 

i offisielle sammenhenger på lokalt nivå. Zakarpattja og den ungarske nasjonale minoriteten 

var fortsatt underlagt den sammen ukrainske loven og retten som gjaldt for resten av 

befolkningen i Ukraina. Den ungarske nasjonale minoriteten hadde derimot fått sikret seg 

retten til en form for nasjonal-kulturell autonomi innenfor sin egen gruppe. Viktig er det også 

å merke seg at denne retten nå var sikret gjennom en bilateral avtale mellom Ungarn og 

Ukraina. Det vil si at Ukraina hadde forpliktet seg til å sørge for at disse rettighetene ble 

innvilget og opprettholdt.  

   

Den ungarske nasjonale minoriteten hadde siden Ukrainas selvstendighet kjempet hardt for 

sikre sin videre overlevelse som ungarere, og ikke minst vist at de hadde en mektig beskytter i 

ryggen. Så hvordan stilte de seg til grunnlovsforhandlingene? 
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6.2.3 Grunnloven – hvor sto den ungarske nasjonale minoriteten?  
Det virker ikke som om verken Ungarn eller deres nasjonale minoritet i Ukraina hadde noen 

spesielle reaksjoner på grunnloven som ble vedtatt i 1996. Dette kan i utgangspunktet fremstå 

som noe merkelig, men det finnes faktorer som kan bidra til å belyse mangelen på protest. For 

det første er det viktig å presisere at de i 1993 hadde oppnådd, om ikke juridisk, så praktisk 

autonomi. Det er lite som tyder på at den nye grunnloven var en trussel mot avtalen inngått 

mellom Kravtsjuk og Antall. En enkel forklaring kan dermed være at de ikke hadde noe å 

protestere mot, da grunnloven på sett og vis ikke angikk dem i like stor grad som andre 

grupper i det ukrainske samfunnet. Deres rettigheter var blitt stadfestet i en bilateral avtale 

mellom deres vertsland Ukraina og deres eksterne hjemland Ungarn, og et brudd på denne 

avtalen ville mest sannsynlig ført til et brudd i det bilaterale samarbeidet mellom Ungarn og 

Ukraina. Dette ville ikke vært i Ukrainas interesse, noe både den ungarske nasjonale 

minoriteten og Ungarn mest sannsynlig var klar over. I tillegg var de ifølge Jeszenszky (2016) 

relativt desorganiserte, grunnet en splittelse mellom de to største ungarske partiene; den 

demokratiske forening for ungarere i Ukraina (UMDSZ) og Zakarpattjas ungarske kulturelle 

forening (KMKSZ). Jeszenszky (ibid) hevdet under intervjuet at den ungarske nasjonale 

minoriteten ikke var spesielt begeistret for den ukrainske grunnloven, men at splittelsen i 

deres ledelse gjorde dem for svake til å kunne mobilisere rundt en felles sak. Denne påstanden 

blir støttet av Ostapets (2010, s. 433) som hevder at det mest karakteristiske for Zakarpattja i 

perioden 1991-1996 var opprettelsen av utallige foreninger og organisasjoner, og viser til at 

det i 2009 var 622 NGOer, 266 veldedighetsorganisasjoner og 8 kreative unioner i 

Zakarpattja-regionen registrert hos det ukrainske justisdepartementet. Det var, med andre ord, 

masse bevegelse i denne regionen i perioden rundt grunnlovsforhandlingene, men man kan 

neppe kalle det en massebevegelse. Den viktigste faktoren for deres mangel på protest kan 

nok imidlertid ha vært deres forhold til den russiske nasjonale minoriteten.  

Under mitt intervju med Géza Jeszenszky (2016) presiserte han at det var viktig for den 

ungarske nasjonale minoriteten og ikke ha «… noen felles sak med russerne». Han utdypet 

ikke hvorfor det var viktig for dem ikke å danne en felles front med russerne i Ukraina, men 

mente at dette kunne forklare hvorfor den ungarske nasjonale minoriteten valgte å gi sin støtte 

til nasjonaldemokratene (ibid). Denne påstanden støttes av Birch (1998, ss. 152-153) som 

viser at nasjonaldemokratene fikk flertall i Vest-Ukraina – som Zakarpattja befinner seg i – 

under parlamentsvalget i 1994. Statistikken sier naturlig nok ingenting spesifikt om hva 
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ungarerne i Ukraina stemte, men det kan allikevel være interessant å merke seg at Zakarpattja 

som region lå nærmere nasjonaldemokratene enn venstrefløyen politisk.   

I følge Jeszenszky (2016) likte nasjonaldemokratene og Rukh ungarere, men dette er ingen 

helhetlig forklaring på hvorfor den ungarske nasjonale minoritet valgte å gi sin politiske støtte 

til dem. Så hvorfor støttet den ungarske nasjonale minoriteten nasjonaldemokratene? Ved å ta 

utgangspunkt i Jeszenszky sine betraktninger kan det synes å ha vært av hovedsakelig 

strategiske grunner, men kan det også være en ideologisk forklaring på deres støtte?  

På den ene siden er selvfølgelig argumentet om at de ikke ville ha en felles sak med russerne. 

Hvis dette var målet deres ville støtte til nasjonaldemokratene være strategisk lurt. På den 

andre siden hadde nasjonaldemokratene en relativt inkluderende minoritetspolitikk. Som 

tidligere argumentert for i denne oppgaven, ønsket nasjonaldemokratene en ukrainsk stat for 

både ukrainere og dets nasjonale minoriteter (Kosiv, 1994, s. 4). Nasjonaldemokratene hadde 

altså en minoritetspolitikk. Det hadde ikke venstrefløyen, som først og fremt ønsket å skape en 

sosialistisk stat uten etniske kjennetegn (Symonenko, 1996, s. 9). Venstrefløyen kjempet den 

russiske nasjonale minoritetens sak, og var tilsynelatende lite opptatt av andre nasjonale 

minoriteter. De gikk heller langt på vei mot å benekte eksistensen av nasjonale minoriteter. 

For den ungarske nasjonale minoriteten var nok dette hardt å svelge. De hadde sterke bånd til 

sitt eksterne nasjonale hjemland, sin identitet som ungarere, sitt språk og sin kultur. 

Ungarerne i Ukraina var en nasjonal minoritet med stolthet, og de ønsket rettigheter som 

beskyttet deres videre overlevelse og utvikling. Chinn og Kaiser (1996, ss. 31-32) 

argumenterer for at jo mer restriktiv og avvisende en stat er i sine relasjoner med nasjonale 

minoriteter, jo mer vil nasjonale minoriteter stille spørsmål ved statens legitimitet. På den 

andre siden vil en inkluderende statspolitikk føre til at nasjonale minoriteter aksepterer og 

tilpasser seg til det nye samfunnet. Denne argumentasjonen kan nok også overføres til å gjelde 

støtte til politiske fraksjoner. Venstrefløyen var avvisende overfor nasjonale minoriteter, mens 

nasjonaldemokratene ville inkludere dem i sin ukrainske stat. Mer spesifikt, 

nasjonaldemokratene fremmet alle nasjonale minoriteters rettigheter, ikke bare den russiske.  

 

Det kan synes å ha vært både ideologiske og strategiske grunner for hvorfor den ungarske 

nasjonale minoriteten støttet nasjonaldemokratene. Uavhengig årsak er det uansett viktig å 

registrere at de på sett og vis kom vinnende ut av grunnlovsforhandlingene da det ble 

stadfestet at staten skulle sikre nasjonale minoriteters rettigheter. For å oppsummere kan deres 
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mangel på protest forklares ut i fra tre faktorer; de var desorganiserte, det vil si at hvis de 

ønsket å protestere så er det lite som tyder på at de ville ha klart å organisere en samhandlet 

protest; grunnloven var ingen trussel mot avtalen inngått mellom Ungarn og Ukraina, og de 

hadde allerede svært gode vilkår; de støttet nasjonaldemokratene, som kom vinnende ut av 

forhandlingene. Mangelen på protest kan kanskje enkelt forklares ut i fra at de muligens ikke 

hadde noen grunn til å protestere.   

Dette stemmer godt overens med Stroschein (2012, s. 180) sine analyser av situasjonen for 

ungarere i Ukraina på 1990-tallet, der hun spekulerer at mangelen på mobilisering blant 

ungarere i Ukraina kan skyldes Ukrainas relativt liberale minoritetslover sammenlignet med 

Romania og Slovakia.  Det vil si at mangelen på protest må sees i konteksten av ungarernes 

situasjon, som tilsynelatende var ganske fordelaktig. Det bør nevnes at Stroschein ikke har 

sett direkte på perioden rundt grunnlovsforhandlingene, men at hun i sin bok kun nevner 

mobiliseringen rundt referendumet i 1991 som ungarernes eneste synlige protest mot 

ukrainske myndigheter. Cserniscskó (2005, s. 130) finner også i sin studie av ungarernes 

språklige situasjon i Ukraina at de politisk sett har hatt det relativt bra. Det framstår som om 

han opplever den største trusselen mot ungarere i Ukraina som en resolusjon fra 1944 som 

erklærer ungarernes kollektive skyld, og som utnevner ungarere og tyskere som evige fiender 

av Ukraina (ibid, s. 99). I følge Cserniscskó (ibid) er resolusjonen fortsatt gjeldene, hvilket 

betyr at ungarere teoretisk sett er fiender av den ukrainske nasjonen. Med tanke på de gode 

forholdene Ukraina opparbeidet seg med både Tyskland og Ungarn i løpet av 1990-tallet kan 

det imidlertid tenkes at dette forblir teoretisk.  

Det er, med andre ord, mye som indikerer at den ukrainske grunnloven ikke ble oppfattet som 

noen trussel av ungarerne i Ukraina. De var kanskje ikke hundre prosent positive til den, men 

heller ikke misfornøyde nok til å protestere offentlig.  

 

6.2.4 Etter grunnloven  
Som tidligere diskutert i denne oppgaven begynte Ukraina mot slutten av 1990-tallet å innføre 

mer restriktive utdannings- og språklover. Det er også mye som tyder på at framheving og 

styrking av den ukrainske nasjonen ikke lenger var noe eliten i Kiev vegret seg mot å 

diskutere. Ukraina forandret seg, med andre ord, i løpet av og etter grunnlovsforhandlingene. I 

følge Jeszenszky (2016) anså både den ungarske nasjonale minoritet og deres hjemland 

Ungarn en ungarsk utdanning som essensielt for deres videre overlevelse. Med en ungarsk 
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utdanning menes her en utdanning på ungarsk. Både Ungarn og deres nasjonale minoritet 

fryktet, ifølge Jeszenszky (ibid), den mer restriktive politikken som den ukrainske staten 

prioriterte mot slutten av 90-tallet. Dette stemmer med inntrykket deltakere satt igjen med 

etter et seminar som ble avholdt 4-7 september 1998 i Uzjhorod om interetniske relasjoner i 

Zakarpattja organisert av European Centre for Minority Issues. I den påfølgende rapporten 

gjengir Trier (1999, s. 37) bekymringene til en ukrainsk statlig representant som opplevde at 

de interetniske relasjonene i Zakarpattja var svekket. Han kommenterte videre om en synlig 

vekst i anti-ukrainske tendenser blant foredragsholderne på konferansen (ibid). Representanter 

for minoritetene i Zakarpattja var, med andre ord, kritiske til den politiske utviklingen i 

Ukraina. 

Samtidig er det lite som tyder på at det var noen kraftig form mobilisering blant ungarerne på 

bakgrunn av denne frykten. Hvis man tar utgangspunkt i at påstanden om at de fryktet denne 

utviklingen er korrekt, hvordan kan den forklare mangelen på protest? 

 

Til tross for mer restriktive lover, og en mer «Ukraina-vennlig» retorikk, ble den ungarske 

nasjonale minoriteten tilsynelatende ikke spesielt påvirket av denne nasjonaliserende 

vendingen. Orosz (2004) har sett på utviklingen innen «undervisning på ungarsk språk i 

Zakarpattja» og finner at antallet skoler med ungarsk som undervisningsspråk økte fra 84 i 

skoleåret 89/90 til 98 i skoleåret 98/99 (tabell 6.1.): 

6.1. Tabell. Skoler i Zakarpattja etter undervisningsspråk (1989-1999)10 

 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 

Ukrainsk 594 597 602 618 621 629 631 631 631 634 

Russisk 40 40 39 38 34 32 32 30 28 18 

Ungarsk 84 86 88 88 89 90 94 97 98 98 

Rumensk 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Slovakisk - - - - 1 1 1 1 2 2 

Kilde: Orosz (2004) 

Antall elever som gikk i skoleklasser med ungarsk som undervisningsspråk økte også fra 

17275 i 98/99 til 21034 i skoleåret 99/2000 (ibid, tabell 6.2.):  

                                                 
10 Tabellen er opprinnelig på ungarsk. Den er oversatt av meg med hjelp av Eva Sarfi.  
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6.2. Tabell. Fordeling av elevene i Zakarpattja etter undervisningsspråket i klassene 

(1989-2000)11 

Skoleår Ukrainsk Russisk Ungarsk Rumensk Slovakisk Totalt 

89/90 166245 16598 17275 4827 0 204945 

90/91 166693 15874 17619 4622 0 204808 

91/92 166198 14809 17969 4355 0 203331 

92/93 167330 12839 18711 4483 12 203375 

93/94 168764 10585 19074 4464 18 202905 

94/95 171001 8925 19642 4460 25 204053 

95/96 173344 7622 20044 4514 32 205556 

96/97 175225 6313 20727 4568 32 206865 

97/98 175350 5254 21159 4594 54 206411 

98/99 177375 4675 21431 4610 71 208162 

99/2000 175228 4074 21034 4525 87 204948 

Kilde: Orosz (2004) 

 

Det foregikk altså en jevn økning av antall ungarske skoler og skoleklasser gjennom hele 90-

tallet, noe som tilsier at de ikke ble påvirket av de mer restriktive lovene. Samtidig viser 

statistikkene at der ukrainske skoler også hadde en jevn økning i samme periode fra 594 til 

634, gikk antallet russiske skoler kraftig ned fra 40 skoler i 98/99 til 18 i 98/99 (se tabell 6.1.). 

Den samme utviklingen ser man innen skoleklasser, der antallet elever i ukrainske 

skoleklasser økte fra 166.245 til 175.228 i perioden 89/90 til 99/2000, mens antallet elever i 

russiske skoleklasser sank fra 16598 til 4074 (se tabell 6.2.) Det virker dermed som om den 

ukrainiserende politikken ikke gikk utover de ungarske skolene, men heller de russiske.  

Videre viser statistikk fra Ukrainas statlige statistikk-service at den ungarske nasjonale 

minoriteten fortsatte å ha ungarsk som morsmål, men at deres andrespråk ble ukrainsk framfor 

russisk. I 1989 oppga 42.2 prosent av ungarerne i Zakarpattja at de var flytende i russisk, 

mens kun 11.4 prosent oppga at de var flytende i ukrainsk (Derzjavna sluzjba statystyky 

Ukrajiny, 1989)12. I 2001 oppga imidlertid 45.5 prosent av ungarerne i Zakarpattja at de var 

flytende i ukrainsk, mens 30.4 prosent oppga at de var flytende i russisk (Derzjavnyj komitet 

statystyky Ukrajiny, 2003-2004). Undersøkelsen så på hvilket språk, bortsett fra sitt morsmål, 

man anså seg selv som flytende i. Kun 1.7 prosent av ungarerne oppga ungarsk som sitt 

                                                 
11 Se fotnote 9. 
12 Tallene i denne statistikken er oppgitt i antall og ikke prosent. Med utgangpunkt i folketellingen fra 1989 (se: 

Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 2003-2004) har jeg regnet ut prosenten. Befolkningsantall i 1989 er i 

denne statistikken oppgitt i prosent som jeg da regnet om til antall. Tallet jeg har tatt utgangspunkt i for 

utregningene er 155700 (dvs. ungarere i Zakarpattja i 1989).  
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«andrespråk», og man kan konkludere med at 98.3 prosent av ungarerne i Zakarpattja vurderte 

ungarsk som sitt morsmål (ibid).  

Statistikkene til Orozs (2004) og Ukrainas statlige statistikk-service (2003-2004) viser at hvis 

den ukrainske staten hadde som mål å ukrainisere den ungarske nasjonale minoriteten, så 

hadde de innen utgangen av 1990-tallet ikke lykkes. Ungarsk språk og utdanning virker 

overhodet ikke å ha blitt påvirket av de mer restriktive språk- og utdanningslovene. Derimot 

så økte antallet ungarske skoler og elever som mottok undervisning på ungarsk språk jevnt i 

perioden 1989-1999, og ungarsk forble deres morsmål. Den ungarske nasjonale minoriteten 

ble, med andre ord, ikke ukrainisert. Den mest drastiske forandringen blant ungarerne i 

Zakarpattja framstår imidlertid som å være deres valg av andrespråk. Tall fra Ukrainas statlige 

statistikk-service (2003-2004) viser at antallet ungarere som regnet russisk som sitt 

andrespråk sank med 11.4 prosent fra 1989 til 2001, men at det ukrainske språket opplevde en 

økning på 34.1 prosent. Hvis man dermed skal snakke om noen form for ukrainisering av den 

ungarske nasjonale minoritet framstår dette mer som å ha påvirket deres valg av andrespråk. 

Det kan imidlertid bli litt feil å kalle en slik utvikling for ukrainisering, da det ungarske 

språket ble styrket og ikke svekket. Mer presist enn ukrainisering er kanskje begrepet de-

russifisering. Det vil si at der man ser en styrking av det ukrainske språket blant ungarerne var 

ikke dette på bekostning av det ungarske, men av det russiske språket. Dette er interessant, da 

det ikke kan forstås som en assimileringspolitikk overfor ungarerne, men heller en form for 

segregering bort fra det russiske. Denne påstanden støttes videre av statistikkene til Orosz 

(2004) som viser at innen utdanning i Zakarpattja på 1990-tallet så var det først og fremst det 

russiske språket som opplevde en kraftig nedgang.    

Det bør i denne sammenhengen nevnes at både Jeszenszky (2016) og Stroschein (2012, s. 

179) understreker at ungarsk utdanning i Ukraina har mottatt en god del økonomisk støtte fra 

Ungarn og ungarske organisasjoner i utlandet. Den høye andelen ungarske skoler i Ukraina 

kan dermed også forklares ut i fra at de ikke nødvendigvis har vært en stor økonomisk utgift 

for den ukrainske staten. Det blir, med bakgrunn i denne informasjonen, i tillegg viktig å 

vurdere i hvor stor grad Ukraina hadde mulighet til å påvirke innholdet i den ungarske 

nasjonale minoritetens utdanning. Det at de på 1990-tallet ble «de-russifisert» trenger altså 

ikke å ha vært en bevisst politikk initiert av myndighetene i Kiev. Samtidig blir utviklingen 

ikke mindre interessant av den grunn. Det kan være flere årsaker til hvorfor den ungarske 

nasjonale minoriteten valgte å nedprioritere det russiske språket etter at de ble en offisiell del 

av den nye og selvstendige staten Ukraina. Flere av ungarerne i Ukraina ble under sovjetisk 



57 

 

styre sendt til tvangsarbeid på grunn av Ungarns allianse med Tyskland under andre 

verdenskrig (Csernicskó, 2005, s. 94). De ble ansett som forrædere og behandlet deretter. En 

årsak kan dermed være hva det russiske språket representerte. Det vil si at grunnen til at 

ungarerne valgte å prioritere ukrainsk framfor russisk kan ha vært av historisk-politiske 

årsaker. En annen årsak kan være at nedprioriteringen av det russiske språket var en reaksjon 

på forandringer i samfunnet. Den ungarske nasjonale minoritetens prioritering av det 

ukrainske språket framfor det russiske kan fortelle oss hvilket språk de oppfattet som viktigst 

av de to. Det at de byttet kan forstås som at de anså det som mer nyttig å ha gode 

språkkunnskaper om ukrainsk enn russisk. Og hvor stammet i så fall denne oppfatningen fra? 

Mest sannsynlig fra Kiev. De oppfattet muligens at staten ble mer ukrainsk, og at for å kunne 

hevde seg i samfunnet måtte de ha kunnskaper om det ukrainske språket. På et statlig nivå var 

det russiske språket på vei ut.  

 

6.2.5 Oppsummering  
I 1991 krevde Zakarpattja autonomi. Med hjelp fra Ungarn oppnådde den ungarske nasjonale 

minoriteten i 1993 i praksis autonomi. De fikk aldri lov å kalle det autonomi, men de fikk stor 

grad av selvstyre og et eget utdanningsdistrikt. Da grunnloven kom i 1996 hadde de dermed 

ingen grunn til å protestere, da de allerede hadde sikret sine rettigheter. I tillegg støttet de 

nasjonaldemokratene, noe denne oppgaven tror kan skyldes at de, i motsetningen til de andre 

fraksjonene, hadde en minoritetspolitikk som ikke kun angikk den russiske nasjonale 

minoriteten. Etter at grunnloven var vedtatt begynte den politiske eliten i Ukraina å prioritere 

det som framstår som en ukrainisering av samfunnet. I utgangspunktet var den ungarske 

nasjonale minoriteten skeptisk til denne utviklingen, men statistikk fra denne perioden viser at 

ungarsk språk og utdanning ikke ble påvirket av ukrainiserende lover og vedtak vedtatt i Kiev. 

Den mest synlige forandringen blant ungarernes utdannings- og språksituasjon synes 

imidlertid å være at de i stor grad gikk bort fra det russiske språket, til fordel for det 

ukrainske. Uavhengig om man velger å kalle dette en form for ukrainisering av andrespråket 

eller en «de-russifisering» av ungarerne var resultatet det samme: Ungarerne i Ukraina 

begynte i løpet av 1990-tallet å lære det ukrainske språket, og denne utviklingen kan synes å 

ha vært på bekostning av det russiske språket, ikke det ungarske.   

Denne oppgaven finner dermed at den ungarske nasjonale minoriteten mest sannsynlig ikke 

har mobilisert rundt temaene språk og utdanning fordi deres språk, identitet, utdanning og 

kultur ikke har blitt opplevd som direkte truet av den ukrainske staten. Mye grunnet Ungarns 
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hjelp har den ungarske nasjonale minoriteten sikret seg rettigheter som gjør at den har hatt det 

relativt greit under den selvstendige staten Ukraina sitt styre. Strochein (2012, s. 183-184) 

hevder på sin side at den ungarske nasjonale minoriteten i Ukraina har hatt det ganske enkelt 

på grunn av størrelsen på den russiske nasjonale minoriteten. Det vil si; på grunn av den 

russiske nasjonale minoritetens geopolitiske beliggenhet og faktisk størrelse så Ukraina seg 

nødt til å innføre liberale minoritetslover for å unngå konflikt, noe den ungarske nasjonale 

minoriteten dro nytte av. Strochein sin analyse kan synes å være korrekt, og den ungarske 

nasjonale minoriteten har nytt godt av en liberal minoritetspolitikk. Samtidig er denne liberale 

minoritetspolitikken blitt drevet fram av den russiske nasjonale minoriteten sin posisjon i 

samfunnet. En posisjon de har blant annet grunnet sin størrelse og historiske tilknytning til 

Ukraina. Denne posisjonen gjør også den russiske casen mer kompleks. For selv om Ukraina 

har hatt liberale minoritetslover, er det ikke alle som er enige i at disse burde gjelde russerne i 

Ukraina. Det vil si at det ikke er alle som mener at russerne i Ukraina utgjør en nasjonal 

minoritet.   

 

6.3 Den russiske nasjonale minoriteten   
Den russiske nasjonale minoriteten i Ukraina har blitt forsket mye på, mest sannsynlig fordi 

de utgjør en interessant, og ikke minst problematisk, case. Russerne i Ukraina utgjorde i 2001 

17.3 prosent av Ukrainas samlede befolkning (Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 

2003-2004). De utgjorde, med andre ord, en betydelig del av befolkningen. I tillegg har de en 

lang historisk tilknytning til det ukrainske territoriet, og flertallet av russerne i Ukraina anser 

Ukraina, byen de bor i, eller stedet de ble født eller bor (Ukraina) som sitt hjemland 

(Barrington, Herron, & Silver, 2003, s. 296). Hvilket kan forklare hvorfor flere av russerne i 

Ukraina har vært kritiske til å bli stemplet som én av flere nasjonale minoriteter av det mange 

av dem oppfatter som sitt hjemland. Så hvem er russerne i Ukraina, og hvordan var deres 

situasjon i Ukraina på 1990-tallet?   

 

6.3.1 Fra tillit til mistillit til tillit– de første årene som del av en ny-

selvstendig stat 
Ved referendumet om Ukrainas selvstendighet viste den russiske nasjonale minoriteten at de 

ønsket å være en del av et selvstendig Ukraina. Over 83 prosent stemte ja til selvstendighet i 

Donbass (Kireev (2), 2007). Med tanke på Barrington, Herron og Silver (2003) sine funn er 
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ikke dette så overraskende. I sin kvantitative studie fant de at kun 16.4 prosent av russerne i 

Ukraina faktisk anser Russland som deres hjemland (ibid, s. 295-297). I tillegg fant de at kun 

18.8 prosent av russerne i Ukraina anså seg selv som en del av en nasjonal minoritet (ibid, s. 

298). Russerne i Ukraina anså, med andre ord, Ukraina som sitt opprinnelsesland, som de 

hadde samme krav på som etniske ukrainere. Verken Russland eller ukrainske myndigheter 

synes å ha ansett dem på samme måte.  

 

Den russiske eliten har imidlertid alltid sett på det ukrainske spørsmålet som noe spesielt. I 

1991 uttalte Anatolij Sobtsjak – den liberale borgermesteren i St. Petersburg – at han fryktet 

«tvungen ukrainisering» og at hvis ikke Ukraina forble i unionen skulle Russland ta tilbake de 

mange russiske provinsene som hadde blitt gitt til Ukraina (The Ukrainian Weekly, 1991, s. 

2). Denne uttalelsen bør ses i lys av at Sobtsjak – som inntil 1990 hadde vært medlem av det 

kommunistiske parti – fryktet konsekvensene av Sovjetunionens fall for Russlands del. 

Samtidig var Sobtsjak ingen tilhenger av Sovjetunionen, og han ville neppe ha advart mot å 

forlate unionen. Så hva mener han med å si «at hvis Ukraina ikke forblir i unionen …»? 

Sobtsjak ønsket at Ukraina skulle bli medlem av en ny politisk union (ibid), og advarte mest 

sannsynlig mot konsekvensene av å ikke fortsette et politisk samarbeid med Russland. Han 

fryktet et Ukraina uten politiske bånd til Russland, som i et slikt scenario ville gjennomføre 

tvungen ukrainisering. Men hvem fryktet han at skulle bli ukrainisert? Han henviser i sin 

uttalelse til «russiske provinser» som var blitt gitt til Ukraina. Man kan dermed tolke ham 

dithen at det er befolkningen i disse «russiske» områdene han siktet til. Mest sannsynlig 

oppfattet han disse folkene som russiske. Som russere bosatt i Ukraina, men som ikke måtte 

bli ukrainisert.   

Nye kilder bekrefter denne ambivalensen. I 2012 publiserte journalisten Igor Golod en 

artikkel i Argument der han diskuterte Ukrainas prosess med å melde seg ut av Sovjetunionen. 

Golod (2012) viste i sin artikkel hvordan selvstendighetsreferendumet i Ukraina ble en «torn i 

øyet» (kost’ v gorle) på Moskva. De fryktet hva et referendum kunne bety for en framtidig ny 

union. Dette kan forklare hvorfor Jeltsin i november 1990 signerte en traktat mellom den 

russiske sovjetiske føderative sosialistiske republikken (RSFSR) og den ukrainske 

sosialistiske sovjetrepublikken (USSR), der artikkel 6 framhevet at man måtte respektere 

partenes territorielle integritet (Jeltsin & Kravtsjuk, 1990). Samtidig erklærte artikkel 6 at 

denne respekten gjaldt de eksisterende grensene innenfor Sovjetunionen (ibid). Ifølge Golod 

(2012) valgte Moskva å tolke artikkel 6 i sin favør. Det vil si at partene forpliktet seg til å 
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respektere hverandres territorielle integritet kun i Sovjetunionen (ibid). Etter at Ukrainas 

Høyeste Råd 24. august 1991 erklærte Ukraina selvstendig, uttalte dermed Pavel Vosjtsjanov, 

presidenten Jeltsins pressesekretær, at: «det er også problemet med grenser, og disse kan 

forbli uløste bare dersom det finnes en avtale om en union» (ibid). Vosjtsjanov skal videre ha 

poengtert at: 

«Hvis disse republikkene [som har erklært seg selvstendig fra Sovjetunionen] vil være en del 

av en union med Russland, så har vi ikke et problem. Men hvis de drar, så må vi ta vare på 

befolkningen som bor der, og ikke glemme at disse landene ble assimilert av russere» (Golod, 

2012). 

Vosjtsjanov refererte her blant annen til Donbass (ibid). Vosjtsjanov’s to uttalelser kan forstås 

som at Russlands politiske ledelse ikke nødvendigvis ville anerkjenne Ukrainas territorielle 

integritet med mindre Ukraina valgte å gå inn i en ny union med Russland. På den ene siden 

kunne kanskje disse uttalelsene forstås som en advarsel, men på den andre var de også 

oppklarende, fordi de klargjorde Russlands posisjon. Russland kom ikke til å nekte Ukraina å 

finne sin egen vei, men de gjorde det helt klart at traktaten fra 1990 ikke lenger ville være 

gjeldende hvis de gikk mot Russlands ønsker.  

Videre poengterte Vosjtsjanov at befolkningen i Donbass bodde på «russisk-assimilert» land, 

og at Russland hadde et ansvar for å beskytte befolkningen som bodde der. Det vil si at hvis 

Ukraina valgte å avslutte unionssamarbeidet, så ville Russland få et spesielt ansvar for 

befolkningene som bodde på «russisk-assimilerte» territorier. Det er viktig igjen å presisere at 

Vosjtsjanov var Jeltsin sin pressesekretær, hvilket betyr at han mest sannsynlig talte på vegne 

av presidenten. På lik linje med Sobtsjak anså altså Jeltsin deler av Ukrainas territorium som 

«russisk». De krevde ikke at disse territoriene skulle «tilbakeføres» til Russland, men 

anerkjente at de hadde et ansvar for befolkningene på disse territoriene. Med dette hadde de 

langt på vei definert deler av befolkningen i Ukraina som tilhørende den russiske nasjonen. 

Eller, som en russisk nasjonal minoritet i Ukraina.  

Da loven om nasjonale minoriteter kom i 1992, ble det klart at også ukrainske myndigheter 

vurderte russere i Ukraina som en nasjonal minoritet. Artikkel 3 av loven stadfestet at: «Til 

nasjonale minoriteter tilhører de gruppene av statsborgere i Ukraina som ikke er av ukrainsk 

nasjonalitet …» (Kravtsjuk (2), 1992). Siden russerne i Ukraina ikke var av ukrainsk 

nasjonalitet var de nå – i lovverket – definert som en nasjonal minoritet. Men som tidligere 

nevnt opplevde Ukraina i 1993 stor økonomisk nedgang. Med Kutsjma i spissen ble det 

bestemt at privatiseringer og økonomiske innstramminger måtte til for å redde Ukraina ut av 
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den økonomiske krisen. Disse tiltakene førte til at en omfattende minestreik i Donbass brøt ut 

i juni 1993 (Yekelchyk, 2007, s. 198). I utgangspunktet handlet streiken om reduksjoner i 

lønninger og pensjoner samtidig som konsumprisene gikk opp, men den eskalerte raskt til å 

dreie seg om mistillit ovenfor Kiev, og ord som «autonomi» og «referendum» begynte å 

sirkulere blant de streikende. Vjatsjeslav Kuzmyn, en leder for Donetsks streikekomite, uttalte 

under et intervju at:  

«Vi ser ingen framtid med den nåværende regjeringen. De må alle gå … Vi vil ha mer regionalt 

selvstyre for Donbass» (Lapychak, 1993, s. 2). 

Ved å bruke formuleringer som «vi ser ingen framtid med den nåværende regjeringen» kan 

uttalelsen oppfattes som et ultimatum; innfri våre krav, eller ta konsekvensene. For hva ville i 

så fall konsekvensen ha vært? Hva de streikende selv tenkte om saken er ikke nødvendigvis 

lett å si, men man kan tenke seg at slike uttalelser skapte stor uro blant elitene i Kiev, da de 

kan ha fryktet at konsekvensen ville bli krav om autonomi eller i verste fall; krav om 

selvstendighet fra Ukraina. Ved å komme med uttalelser som lett kunne oppfattes som trusler 

om løsrivelse eller autonomi styrket de streikende sin sak betraktelig, og de ble hørt i Kiev.  

For å imøtekomme de streikende sine økonomiske krav trykket Kravtsjuk så mye penger at 

landets nominale BNP økte med 82 prosent13 (Wilson, 2009, s. 257). I følge Wilson (ibid) var 

dette prisen for deres lojalitet. Etter at Kutsjma i september 1993 gikk av som statsminister, 

ble den tidligere minelederen fra Donbass, Jukhym Zvjahilskij, utnevnt som Kutsjmas 

etterfølger (Yekelchyk, 2007, s. 198). Zvjahilskij reverserte flere av Kutsjmas privatiserings- 

og innstrammingsreformer og innførte mer omfattende subsidieordninger for industrien og 

landbruket (ibid). Konsekvensen ble en forverring av økonomien, med en inflasjon som nådde 

100 prosent innen utgangen av 1993 (ibid). Det bør presiseres at minestreiken brøt ut som en 

konsekvens av de dårlige økonomiske kårene i Ukraina, så de økonomiske betingelsene de 

oppnådde må ikke misforstås som å bære hele skylden for Ukrainas økonomiske krise mot 

slutten av 1993. Poenget er heller å illustrere at regjeringen i Ukraina gikk langt i å innfri de 

økonomiske kravene til de streikende. Det er ikke usannsynlig at myndighetene først og fremt 

konsentrerte seg om å innfri de økonomiske kravene i håp om å unngå flere krav angående 

                                                 
13 Enkelt forklart: Hvis seddeltrykkingen plutselig øker betyr det at et lands nominelle BNP vil øke. For 

eksempel, du trykker opp 1000 stk 1000kr sedler og dermed stiger BNP med en million. Problemet er at landets 

absolutte BNP har ikke steget med en million. Landets verdi eller ressurser øker ikke selv om sedler blir trykket 

opp. En slik praksis fører gjerne til hyperinflasjon.  
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nyvalg og autonomi. Hvis dette var deres mål viste det seg imidlertid å være forgjeves, da 

nyvalg allikevel ble skrevet ut til juni 1994.  

 

Donbass-regionen bestemte seg for å holde et eget referendum, parallelt med presidentvalget i 

1994, og avstemmingen ble avholdt 27. mars 1994. Referendumets spørsmål og resultater ble 

publisert i regionsavisen Donbass 1. april 1994. I folkeavstemmingen ble det stilt fire 

spørsmål som omhandlet hvorvidt 1) Ukraina burde ha en føderal struktur, 2) om russisk 

burde bli statsspråk, 3) om russisk burde bli et offisielt språk i Donbass ved siden av ukrainsk, 

4) om ukrainsk medlemskap i SUS (Samveldet av uavhengige stater) (Donbass, 1994, s. 1). 

Alle spørsmålene fikk godt over 50 prosent «for» (ibid)14. I presidentvalget to måneder senere 

ga Donbass sin stemme til Kutsjma, der han fikk 79 prosent av stemmene i Donetsk og 88 

prosent i Luhansk (Kireev, 2007).  

Som tidligere nevnt presiserte Kutsjma (1994, s. 1) i sin innvielsestale, publisert i Rabotsjaja 

gazeta, at han ville prioritere å gi offisiell status til det russiske språket: 

«I den nærmeste framtid har jeg tenkt å foreslå en endring til den gjeldende lovgivningen med mål om 

å gi offisiell status til det russiske språket, samtidig som ukrainsk beholder sin status som statsspråk» 

I hans valgprogram kom det i tillegg fram at han, i likhet med innbyggerne i Donbass, ønsket 

å fremme et tettere samarbeid med Russland (Kutsjma (2), 1994): 

«[En] prioritet er gjenopptakelse av de gjensidig fordelaktige økonomiske forbindelsene med Russland 

og de andre tidligere sovjetstatene» 

Det Kutsjma derimot ikke ønsket var en føderal stat. Uansett så kan man nok si at interessene 

til Donbass og Kutsjma sammenfalt på mange områder. Eller som uttalt av 

nasjonaldemokraten Mykhajlo Horyn i Literaturnaja gazeta: «… [presidenten] er en person 

som har en klart definert pro-Moskva orientering … En av [hans] første handlinger vil være å 

gi russisk offisiell status» (Kiselev, 1994). Den russiske nasjonale minoriteten hadde 

tilsynelatende fått en president som delte deres syn på mange politiske spørsmål. Da tiden 

kom for at den nye grunnloven skulle vedtas ble det imidlertid klart at nasjonaldemokratene 

ikke hadde noe å frykte da Kutsjma hadde fått nye prioriteringer.  

 

                                                 
14 Artikkelen oppgir stemmene i antall og ikke prosent, så jeg har selv gjort et raskt overslag. 
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6.3.2 Grunnloven   
Som tidligere vist i denne oppgaven pågikk grunnlovsforhandlingene over flere år, og det var 

store uenigheter mellom partene på hvilken måte konstitusjonen best ville ivareta Ukrainas 

interesser. Det vil si at uenigheten først og fremst kanskje dreide seg om hva som var i 

Ukrainas interesse. For den russiske nasjonale minoriteten kan språkspørsmålet synes å ha 

blitt deres fremste kampsak. Da grunnloven ble endelig vedtatt i juni 1996 ble det klart at 

russerne i Ukraina hadde tapt kampen.  

Den russiske nasjonale minoriteten hadde i 1994 vært med på å stemme fram en president 

som tilsynelatende ville ivareta deres interesser. Da grunnloven ble vedtatt ble det klart at 

Kutsjma, som tidligere hadde uttalt at han ville gi det russiske språket offisiell status, hadde 

gått tilbake på sine valgløfter og at det russiske språket var blitt institusjonalisert som et 

minoritetsspråk.  

Artikkel 10 av grunnloven slår fast at «Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk … Fri 

utvikling, bruk og vern av det russiske språket og andre nasjonale minoriteters språk er 

garantert i Ukraina …» (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996). I grunnloven ble det russiske 

språket klart definert som språket til den etniske russiske nasjonale minoriteten, og russere ble 

befestet som en nasjonal minoritet. De ble også sidestilt med Ukrainas andre nasjonale 

minoriteter. For venstrefløyen, som hadde kjempet for at russerne i Ukraina skulle bli likestilt 

med etniske ukrainere, var dette et nederlag.  

Symonenko og Krjutsjkov (1995, s. 7) argumenterte for at russerne i Ukraina ikke var en 

nasjonal minoritet, men ett av de to folkene som utgjorde den ukrainske befolkningen. Det 

russiske språket måtte derfor få offisiell status (ibid). De var imot den «konstruerte» 

splittelsen som hadde blitt skapt mellom ukrainere og russere, og benektet at russerne i 

Ukraina var en nasjonal minoritet (Symonenko, 1996, s. 7). Med dette som utgangspunkt gikk 

de hardt inn i forhandlingene og krevde russerne i Ukraina sin anerkjennelse i den endelige 

utformingen av konstitusjonen. Venstrefløyen var ingen liten fraksjon, da deres oppslutningen 

utgjorde 33.9 prosent av setene i parlamentet i april 1996 (Solchanyk, 1998, s. 24), så hvordan 

ble russerne i Ukraina befestet som en nasjonal minoritet i grunnloven? Det mest interessante 

med artikkel 10 av grunnloven er muligens formuleringen. Den sier at ukrainsk er det 

offisielle språket i Ukraina, men at fri bruk og vern av nasjonale minoriteters språk er 

garantert. Det artikkelen i tillegg framhever er det russiske språket. I utgangspunktet var dette 

i seg selv kanskje positivt for russerne i Ukraina, da «deres» språk ble spesifikt framhevet. I 

artikkelen blir imidlertid nevnelsen av det russiske språket etterfulgt av «… og andre 
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nasjonale minoriteters språk». Med en slik formulering kan ikke artikkelen misforstås: det 

russiske språket var et språk tilhørende en nasjonal minoritet.  

Natalija Isjtsjenko (1996), fra Zerkalo Nedeli, hevdet at artikkel 10 til syvende og sist ikke 

skapte så mye debatt, men at formuleringene om russisk språk og andre nasjonale minoriteters 

språkrettigheter var et kompromiss mellom partene. Wolczuk (2001, s. 228-229) hevder 

imidlertid at venstrefløyen krevde at det russiske språket måtte bli eksplisitt nevnt. En 

utilsiktet konsekvens av dette kravet ble dermed at russerne nå var grunnlovsfestet som en 

nasjonal minoritet. I tillegg mistet, på sett og vis, alle de etniske ukrainerne som brukte 

russisk sine rettigheter, da de nå ikke passet inn i en «nasjonskategorisering». Det var 

ingenting i grunnloven som presiserte at deres språklige rettigheter skulle sikres, da de ikke 

var en nasjonal minoritet. Venstrefløyens, tilsynelatende, eneste seier ble dermed egentlig en 

seier for nasjonaldemokratene da russisk ble definert som et minoritetsspråk, russerne som en 

nasjonal minoritet, og man fikk presisert at ukrainerne sitt språk var ukrainsk. Ratifiseringen 

av grunnloven var, med andre ord, et stort tap for russerne i Ukraina.  

Samtidig er det her viktig å presisere at det var et tap for de som mente at russerne i Ukraina 

ikke var en nasjonal minoritet. Som en nasjonal minoritet hadde derimot russerne fått innvilget 

flere rettigheter som fri bruk og utvikling av eget språk, og retten til å utvikle etniske, 

kulturelle og religiøse identiteter (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996). Det vil si at grunnloven 

ivaretok russerne i Ukraina sine rettigheter som en nasjonal minoritet, men ikke som en 

befolkning likestilt med den ukrainske.  

Så hvordan stilte Russland seg til denne utviklingen i Ukraina? 

 

6.3.2.1 Det eksterne hjemlandet – Russlands interesser i grunnlovsforhandlingene 

Selv om Russland ikke bør oppfattes som en aktør i grunnlovsforhandlingene, hadde de – 

grunnet sitt forhold til Ukraina – visse påvirkningsmuligheter. Siden 1991 har Russland vært 

Ukrainas største leverandør av energi, største kreditor, og største handelspartner (Smolansky, 

1999, s. 49). Mer presist leverte Russland på midten av 1990-tallet omtrent 90 prosent av 

Ukrainas årlige olje og mer enn 60 prosent av deres naturgassbehov (ibid). I tillegg utgjorde 

Ukrainas gjeld til Russland i 1996 5.5 milliarder av deres totale 8.5 milliarder i gjeld (ibid, s. 

50). I 1996 gikk 52 prosent av Ukrainas totale eksport til Russland, og importen fra Russland 

til Ukraina lå på 49 prosent (ibid). Ukraina var, med andre ord, svært avhengig av Russland i 

perioden rundt grunnlovsforhandlingene. Dette betydde ikke at Russland kunne legge føringer 
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for forhandlingene i Kiev, men det var nok i Ukrainas interesse at den endelige grunnloven 

ikke førte til konflikt med Russland.  

Russland hadde allerede før Ukraina erklærte seg selv som en selvstendig stat advart mot 

konsekvensene av tvungen ukrainisering av russere på ukrainsk territorium. Jeltsins 

pressesekretær hadde i tillegg presisert at Russland hadde et ansvar for befolkinger som bodde 

på russisk-assimilerte områder som Donbass. Hvis russiske myndigheter oppfattet utkastene 

til den ukrainske grunnloven som diskriminerende ovenfor den russiske nasjonale minoriteten 

hadde de dermed både tidligere advart at de ville involvere seg i tillegg til at de hadde 

økonomiske pressmidler til å kreve Ukrainas oppmerksomhet. Spørsmålet blir da om de 

valgte å involvere seg? De bilaterale samtalene som pågikk mellom Moskva og Kiev i 

perioden rundt forhandlingene tyder på at de var delvis involverte, men at Russlands 

interesser muligens ikke sammenfalt med interessene til deres nasjonale minoritet i Ukraina.  

 

Hvis det var en ting som hadde preget det ukrainsk-russiske forholdet i tiden etter 

oppløsningen av Sovjetunionen, så var det spørsmålet om Svartehavsflåten. I juni 1995 hevdet 

Russlands utenriksminister, Juriij Dubinin, at «… det russisk-ukrainske forholdet er, til tross 

for alle vanskeligheter, bra» (Portnikov, 1995). Han refererte her spesielt til deres 

forhandlinger rundt Svartehavsflåten. I følge Dubinin hadde Kutsjma og Jeltsin blitt enige om 

at Russland skulle ha en flåte i Sevastopol og hvis noen var uenige i dette: « … la oss si i 

Ukraina, så får de ta dette med sin egen president Leonid Kutsjma» (ibid). Spørsmålet var 

likevel langt fra avklart, men dette kan tyde på at Jeltsin og Kutsjma hadde kommet fram til 

en form for overenstemmelse. Russlands militære tilstedeværelse i Ukraina var ikke like 

populært blant alle i parlamentet, og da spesielt ikke hos Kutsjmas støttespillere; 

nasjonaldemokratene. I grunnloven står det helt klart at stasjonering av utenlandske 

militærbaser er forbudt (artikkel 17), men i «overgangsbestemmelsene» kom det fram at 

Ukraina tilrettela for bruken av eksisterende militærbaser på Ukrainas territorium for 

midlertidig stasjonering av utenlandske militærformasjoner på bakgrunn av leieavtaler 

(paragraf 14) (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996). Paragraf 14 var en stor seier for Russland, 

som da ifølge ukrainsk lov, kunne fortsette å ha en militær utstasjonering i Sevastopol.  

 

For den russiske nasjonale minoriteten var den endelige avgjørelsen om artikkel 10 av 

grunnloven – der russisk ble nedgradert til et minoritetsspråk og russere i Ukraina ble befestet 
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som en nasjonal minoritet – et nederlag. Det er imidlertid ikke sikkert at Russland så på denne 

artikkelen med samme vemod. Fra et russisk perspektiv sikret artikkel 10 den videre 

utviklingen og bruken av det russiske språket blant deres nasjonale minoritet. I tillegg styrket 

den på sett og vis Russlands tilknytning til Ukraina. Det vil si at ved å definere russerne i 

Ukraina som en nasjonal minoritet ble båndet mellom russerne i Ukraina og den russiske 

staten institusjonalisert. Artikkel 4 (Verkhovna Rada Ukrainy, 1996), som stadfestet at 

Ukraina ikke tillot dobbelt statsborgerskap, kan derimot neppe ha vært noen positiv 

overraskelse for Russland. Russland tillot selv dobbelt statsborgerskap, og det var nok 

ønskelig for dem at alle de «etterlatte» russerne i det post-sovjetiske området fikk muligheten 

til å beholde denne formen for tilknytning til Russland.  

Samtidig må man her skille mellom «harde» og «myke» interesser. Statsborgerskaps- og 

språklover i en annen stat må nok kalles en myk interesse for Russland, mens 

opprettholdelsen av en militærbase i Sevastopol var en hard interesse. Russland kan ha ønsket 

at det russiske språket skulle få offisiell status i Ukraina, og at dobbelt statsborgerskap skulle 

bli tillatt, men disse interessene måtte muligens vike for mer sikkerhetspolitiske interesser.   

Det er altså mye som tilsier at å sikre opprettholdelsen av militærbasen var Russlands fremste 

prioritering under grunnlovsforhandlingene i Kiev. Med unntak av på Krim, virker det ikke 

som Russland involverte seg nevneverdig i den russiske nasjonale minoriteten sin kamp om å 

få bedre rettigheter. Mer presist kan man si at Russland hadde klare interesser i 

forhandlingene, men ikke som et eksternt hjemland for sin nasjonale minoritet.  

 

6.3.3 Etter grunnloven – vennskapsavtale og språkkamp   
Den 31. mai 1997 signerte Russland og Ukraina en vennskapsavtale. Av denne avtalen 

framkommer det at begge parter skulle garantere den andre partens borgere som bodde 

innenfor den andre partens territorium sine rettigheter (Ukrajiny & Rosijsku federatsiju, 

1997). Det vil si, at Ukraina garanterte russerne i Ukraina sine rettigheter, og Russland 

garanterte ukrainerne i Russland sine rettigheter. De skulle også sikre de etniske, kulturelle, 

lingvistiske, og religiøse identitetene til de nasjonale minoritetene som bodde på deres 

territorium, og skape de rette forutsetningene for promotering av en slik identitet (ibid, 

artikkel 11). I tillegg skulle partene:  

«… fremme like muligheter og forutsetninger for studiet av russisk språk i Ukraina og det 

ukrainske språket i Russland» (ibid, artikkel 12).    
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For det ukrainsk-russiske forholdet var denne vennskapsavtalen et betydningsfullt 

gjennombrudd etter mange år med forhandlinger. Hvorvidt man kan kalle avtalen en seier for 

den russiske nasjonale minoriteten er et annet spørsmål. Avtalen stadfester at Ukraina har et 

ansvar for å sikre russerne i Ukraina sine rettigheter, men den kan også sies å opprettholde 

definisjonen av russerne som en nasjonal minoritet. I tillegg sidestiller den russere i Ukraina 

med ukrainere i Russland. Det er korrekt at Ukraina har sin største diaspora i Russland, så i 

utgangspunktet handlet en slik formulering nok om å forsikre partene om at man hadde et 

gjensidig ansvar. Samtidig er situasjonene her ganske forskjellige. Presist hvor mange 

ukrainere som faktisk bor i Russland hersker det uenighet om, men det offisielle tallet på 

1990-tallet var 4.4 millioner (Wilson, 1998, ss. 105-106). Dette tallet utgjorde ikke mer enn 

rundt 3 prosent av Russlands samlede befolkning i 199715. I tillegg har det tilsynelatende ikke 

vært noen diskusjoner om hvorvidt man skulle gi det ukrainske språket i Russland offisiell 

status. Russerne i Ukraina har kjempet for å bli anerkjent som en likeverdig russisk del av den 

ukrainske staten. Det er lite som tyder på at det samme er tilfellet for ukrainere i Russland. I 

følge russiske og ukrainske myndigheter var de nå uansett likestilte. I realiteten betydde dette 

at ukrainske myndigheter ikke trengte å tilrettelegge noe videre for det russiske språket i 

Ukraina, da krav om heving av det ukrainske språkets status i Russland ikke har blitt framlagt 

av verken den ukrainske diasporaen eller den ukrainske staten. Eller, som Wilson (1998, s. 

123) hevder, den ukrainske staten har ikke prioritert en mer aggressiv form for 

diasporapolitikk nettopp fordi de ikke ønsket å rettferdiggjøre lignende involvering av den 

russiske staten i Ukraina. På grunn av denne situasjonen så er det lite som tilsier at Ukraina 

ville begynne å stille krav til den russiske staten på vegne av sin diaspora i øst. Poenget her er 

at ved å sidestille de to nasjonale minoritetene hadde den ukrainske staten sikret seg at 

Moskva ikke kunne kreve rettigheter for sin nasjonale minoritet i Ukraina, med mindre den 

ukrainske nasjonale minoriteten i Russland oppnådde det samme. 

 

Man kan dermed hevde at vennskapsavtalen mellom Ukraina og Russland ikke forandret 

situasjonen for den russiske nasjonale minoriteten. Mer presist framholder, som nevnt, 

vennskapsavtalen at man skulle tilrettelegge for de lingvistiske, kulturelle, etniske og religiøse 

identitetene til de nasjonale minoritetene. Som en nasjonal minoritet hadde russerne i Ukraina 

                                                 
15 Med utgangspunkt i Russlands befolkningstall på 147.8 millioner i 1997 (IndexMundi, 2015).  
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allerede fått innvilget disse rettighetene gjennom artikkel 10 og 11 av den ukrainske 

grunnloven.   

 

Den 13. november 1998 la parlamentsmedlem Kijasjkom, fra det sosialistiske parti i Ukraina, 

fram et forslag til en alternativ språklov (Kijasjkom, 1998). Forslaget tar for seg 

organiseringen av språk på en generell basis i Ukraina, og kan ikke sies å ha vært i klar 

opposisjon til allerede gjeldende språklovgining i landet. Det mest kontroversielle ved 

forslaget kan imidlertid ha vært artikkel 6 som framholder at «det russiske språket er det 

offisielle på hele Ukrainas territorium» (ibid). Kijasjkom (ibid) skilte i sitt forslag mellom 

statsspråk (derzjavna mova) og offisielt språk (ofitsijna mova), og poengterte at ukrainsk var 

det eneste statsspråket i Ukraina, men mente at russisk skulle få offisiell status. Fra 

Verkhovna Rada sine hjemmesider fremkommer det at forslagets status står som «til 

utredning» (Verkhovna Rada Ukrajiny, 1998). I følge Kulyk (2002, s. 111) – som har 

gjennomført et intervju med Kijasjkom – møtte lovforslaget så stor motstand blant pro-

ukrainske parlamentsmedlemmer at forslaget aldri ble satt på agendaen.  

I mai 1999 ble det russiske rådet i Ukraina (russkij sovjet Ukrainy) opprettet. Det hadde som 

mål å «… beskytte interessene til etniske russere, inkludert deres språklige og kulturelle 

behov» (Materik, 2011).  

Den russiske nasjonale minoriteten fortsatte, med andre ord, å kjempe videre for å heve sin 

posisjon i Ukraina etter at grunnloven var ratifisert. Det er imidlertid lite som tyder på at Kiev 

– som fortsatte med sine ukrainiseringsprosesser – tok høyde for deres bekymringer. Samtidig 

kan man spørre hvorvidt den russiske nasjonale minoriteten faktisk ble ukrainisert i denne 

perioden.   

 

6.3.3.1 Ukrainisering?  

Janmaat (1999, s. 483) viser til at andelen ukrainske skoler i øst-Ukraina økte noe i perioden 

fra 1988/89 til 1996/97, fra 15.5 prosent ukrainske skoler i 88/89 til 26.7 prosent i 96/97. Han 

viser videre til at kun fem av Donetsk sine 150 skoler hadde undervisning i ukrainsk i 

skoleåret 1991/92 (ibid, s. 486). Situasjonen forandret seg imidlertid en del, og i skoleåret 

97/98 kunne Donetsk tilby 61 skoler med 270 ukrainske klasser av totalt 163 skoler (ibid). 

Det hadde altså vært en betydelig økning i skoler som tilbyr undervisning på og i ukrainsk i 
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Donetsk, og i øst-Ukraina generelt. Samtidig var fortsatt ikke flertallet av skolene, i øst, 

ukrainske mot slutten av 1990-tallet.  

I 1989 oppga 31.8 prosent av den russiske befolkningen i Donetsk at de var flytende i 

ukrainsk, og 38.7 prosent av befolkningen i Lugansk oppga det samme (Derzjavna sluzjba 

statystyky Ukrajiny, 1989)16. I 2001 oppga 56.5 prosent av russerne i Lugansk at de var 

flytende i ukrainsk (Derzjavnyj komitet statystyky Ukrajiny (2), 2003-2004), mot 55.4 prosent 

i Donetsk (Derzjavnyj komitet statystyky Ukrajiny (3), 2003-2004). Både i Lugansk og i 

Donetsk framgår det av undersøkelsene at de fortsatt regner russisk som sitt morsmål.  

Hva vitner disse tallene om? For det første må man ta høyde for at antallet russere i Donetsk 

og Lugansk har gått ned fra 1989 til 2001, så i utgangspunktet trenger det ikke være flere av 

russerne i Donbass som snakket ukrainsk i 2001 enn det var i 1989. For det andre tok denne 

undersøkelsen utgangspunkt i hva man regnet som sitt andrespråk. Det var så å si ingen av 

russerne i Donbass som regnet ukrainsk som sitt primærspråk i 2001, og bare litt over 

halvparten oppga at de i det hele tatt kunne ukrainsk. Hvis den ukrainske staten sitt mål var å 

ukrainisere den russiske nasjonale minoriteten kan man dermed si at dette så langt ikke hadde 

vært vellykket. Spørsmålet er om Kievs mål faktisk var å ukrainisere den russiske nasjonale 

minoriteten, eller om det handlet mer om å redusere deres potensielle politiske innflytelse? I 

alle juridiske dokumenter som omhandler språk og utdanning i Ukraina på 1990-tallet tas det 

høyde for de nasjonale minoritetenes rettigheter, det vil si at minoritetene skulle få beholde 

sine språk og sin kultur. Dette gjaldt også den russiske nasjonale minoriteten. Den oppfattede 

diskriminering av den ukrainske staten handler dermed kanskje ikke så mye om 

diskrimineringen av en minoritet, men heller om diskriminering i form av å bli stemplet som 

en minoritet. Ukraina hadde skapt en stat som i stor grad var for og av etniske ukrainere, der 

russerne fikk lov å beholde sitt språk og sin kultur, men som en minoritet – ikke som «russisk-

ukrainere».  

 

6.3.4 Oppsummering 
Den russiske nasjonale minoriteten stemte i 1991 ja til selvstendighet og ønsket tilsynelatende 

å være med på å danne en ny og selvstendig ukrainsk stat. Utover 1990-tallet ble det 

imidlertid klart at de og den ukrainske staten hadde forskjellige oppfatninger om hvilken 

                                                 
16 For å finne fram til prosent har befolkningstallet fra 1989 blitt brukt. Donetsk: 2.3 millioner russere, Lugansk: 

991800 russere (Gosudarstvennyj komitet statistiki Ukrainy, 2003-2004).  
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status de skulle ha i den nye staten. Russerne i Ukraina ønsket å bli anerkjent som en 

likeverdig del av staten, og ikke som en av de mange andre nasjonale minoritetene innenfor 

Ukrainas grenser. Med tanke på at majoriteten av den russiske nasjonale minoriteten så på 

Ukraina som sitt hjemland er ikke dette så rart. Slik ble det ikke, da både Ukraina og Russland 

definerte dem som en nasjonal minoritet. Den nasjonaliserende politikken overfor russerne i 

Ukraina handler dermed kanskje ikke så mye om mangel på tilrettelegging innenfor språk og 

utdanning, men mer om hvilken status de fikk i det selvstendige Ukraina. Russerne og 

ukrainerne var ikke lenger to grener av samme nasjon; ukrainerne var bærerne av nasjonen, og 

russerne var deres minoritet.  

 

6.4 Det komparative perspektiv: den ungarske og den russiske 

nasjonale minoritet 
I dette kapitelet vil funnene som er skissert og diskutert i de foregående kapitlene bli satt i et 

komparativt perspektiv ved å sammenligne det ukrainsk-russiske triadiske neksuset og det 

ukrainsk-ungarske triadiske neksuset. Dette gjøres ved først å sammenligne Ukrainas politikk 

ovenfor de to nasjonale minoritetene, for så å se komparativt på de eksterne hjemlandenes 

politikk ovenfor sine respektive minoriteter og vertslandet Ukraina, for til slutt å sammenligne 

de nasjonale minoritetenes politikk og interesser.  

Målet med kapitelet er å nyansere og belyse de mest vesentlige funnene fra kapitlene over 

med ønske om at dette skal kunne føre til en dypere forståelse av hvordan Ukraina var 

nasjonaliserende.  

 

6.4.1 Vertslandet Ukraina og deres nasjonaliserende politikk  
Den mest åpenbare forskjellen mellom Ukrainas politikk overfor de russiske og de ungarske 

nasjonale minoritetene er innvilgelsen av stor grad av selvstyre til den ene, men ikke den 

andre. Gjennom vennskapsavtalen mellom Ungarn og Ukraina fra 1993 fikk Ungarn sikret 

retten til lokaldemokrati og nasjonal-kulturell autonomi for Zakarpattja (Antall & Kravtsjuk, 

1993). I følge Jeszenszky (2016) betydde avtalen i praksis at Zakarpattja nærmest oppnådde 

autonomi. I 1993 krevde Donbass – gjennom en folkeavstemming – at russisk skulle bli 

offisielt språk i regionen og at Ukraina burde prioritere en føderal struktur (Donbass, 1994, s. 

1). Innen utgangen av 1999 var dette ennå ikke blitt innfridd. Hvis man ser på det fra et 
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ukrainsk perspektiv; Hvordan kan man forklare at den ungarske nasjonale minoriteten fikk 

innvilget flere av sine krav når den russiske nasjonale minoriteten ikke fikk det?  

 

For det første er det viktig å merke seg at den ungarske nasjonale minoriteten utgjorde en 

særdeles liten del av Ukrainas samlede befolkning, og ble mest sannsynlig ikke ansett som en 

utfordrer til det ukrainske statsbyggingsprosjektet. I tillegg, som understreket av Jeszenszky 

(2016), hadde ikke den ungarske nasjonale minoriteten i Ukraina noen form for intelligentsia 

eller naturlige ledere. De var først og fremst bønder, hvilket igjen kan ha bidratt til at 

ukrainske myndigheter ikke mente at de representerte en fare. Ordet «fare» (danger) kom 

fram under mitt intervju med Jeszenszky da han redegjorde for hvordan han opplevde at 

ukrainske myndigheter vurderte den ungarske nasjonale minoriteten. Mer presist oppfattet 

Jeszenszky (2016) at myndighetene i Kiev ikke fryktet verken krav om løsrivelse fra 

ungarerne i Ukraina eller at de skulle bli brukt som en form for brikke i et større spill. 

Jeszenszky (ibid) presiserte at han aldri hadde diskutert dette med ukrainerne, men han trodde 

at ved å innvilge gode rettigheter til ungarerne i Ukraina så kunne ukrainske myndigheter 

signalisere til omverden, og internt, at de prioriterte minoritetsrettigheter.  

Hvis det er korrekt at ukrainske myndigheter ikke anså den ungarske nasjonale minoriteten 

som noen form for trussel så kan kanskje dette ha blitt vurdert av Ukraina som en innvilgelse 

av rettigheter uten risiko for videre krav. Det må presiseres at dette er Jeszenszky sin 

personlige vurdering, og at han nødvendigvis ikke kan vite hva ukrainske ledere tenkte. 

Samtidig er det et faktum at den ungarske nasjonale minoriteten fikk innvilget særs gode 

rettigheter samtidig som at ukrainske ledere forsøkte å konsolidere den nye staten. Stroschein 

(2012, s. 183-184), på sin side, anser størrelsen på den russiske minoriteten i Ukraina som 

årsaken til at Ukraina prioriterte å innvilge gode rettigheter til sine nasjonale minoriteter på 

begynnelsen av 1990-tallet. Det vil si at fordi russerne i Ukraina utgjorde en så stor del av 

befolkningen så ukrainske myndigheter seg nødt til å prioritere minoritetsrettigheter. Samtidig 

kan dette argumentet virke malplassert når det diskuteres hvorfor den ungarske nasjonale 

minoriteten fikk innvilget sine krav når den russiske nasjonale minoriteten ikke gjorde det. 

Men, de to nasjonale minoritetene stilte ikke samme krav. Den ungarske nasjonale 

minoriteten stilte krav på bakgrunn av at de var en nasjonale minoritet og at deres videre 

kulturelle og nasjonale overlevelse måtte sikres av den ukrainske staten. De stilte altså krav til 

rettigheter som hovedsakelig kun angikk dem. Den russiske nasjonale minoriteten stilte, til 

motsetning, krav om heving av det russiske språket til offisiell status og om at Ukraina burde 
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struktureres føderalt. Deres krav kan dermed sies å i større grad ha omhandlet hele 

befolkningen i Ukraina, og ikke kun dem direkte. Russerne i Ukraina stilte ikke krav som en 

nasjonal minoritet, men som en gruppe likestilt med etniske ukrainere. 

 

Videre kan det være viktig å nevne at forhandlingene mellom Ungarn og Ukraina ikke synes å 

ha vært preget av motstridende interesser. Det virker generelt som om det var relativt stor 

grad av sammenfall mellom partenes interesser. Samtidig må man skille mellom sammenfall 

av interesser og muligheter for forhandling. Ungarn hadde tilsynelatende ett hovedmål for 

forhandlingene: å sikre rettighetene til sin nasjonale minoritet. I en gjennomgang av 

vennskapsavtalen fra 1993 mellom Ungarn og Ukraina kan Ungarns fremste interesse synes å 

ha vært deres nasjonale minoritet i Ukraina, da stadfesting av deres rettigheter var det 

«eneste» Ungarn oppnådde (Antall & Kravtsjuk, 1993). Til gjengjeld fikk Ukraina stadfestet 

sine territorielle grenser av en relativt mektig andrepart, og eventuelle irredentismekrav ble 

avkreftet. For Ukraina, var kanskje den største trusselen hvilket signal innvilgelse av spesielle 

rettigheter kunne sende til andre nasjonale minoriteter. Dette omgikk imidlertid partene ved å 

unngå å kalle Zakarpattjas oppnådde status for autonomi.  

Generelt kan man hevde at den ungarske nasjonale minoriteten ikke var av spesiell stor 

interesse for makthaverne i Kiev, men at deres nasjonale hjemland, Ungarn, var desto 

viktigere for Ukrainas utenrikspolitiske interesser. Ungarn – med deres tette bånd til EU og 

USA – representerte noe annet for Ukraina. Eller som den anerkjente ukrainske historikeren 

Mykhailo Hrushevsky (1991, s. 144) skrev:  

«19-hundretalls Ukraina ble avskåret fra Vesten, fra Europa, og fikk ansiktet vendt mot 

nord, med nesen dyttet opp i det storrussiske liv og kultur. Alt ukrainsk liv ble rykket opp 

fra sine naturlige forhold, fra den historiske og geografiske etablerte utviklingen, og kastet 

inn på storrussisk jord, for ødeleggelse og plyndring».  

Å returnere til Europa ble derfor av mange ukrainske nasjonsbyggere sett på som en 

tilbakevending til Ukrainas tiltenkte utvikling (Riabchuk, 2007, s. 71). I denne 

sammenhengen kan man diskutere hvorvidt tettere bånd til Ungarn ikke ble sett på som en 

trussel mot nasjonsbygging, men heller som et viktig ledd i distanseringen fra Russland. På 

sett og vis sammenfalt dermed målsettingen med Ukrainas nasjonaliserende nasjonalisme med 

Ungarns hjemlandsnasjonalisme og den ungarske minoritetsnasjonalismen. Dette vitner om at 

Ukraina verken fryktet Ungarn eller den ungarske nasjonale minoriteten. De var ingen trussel 
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mot ideen om en selvstendig ukrainsk stat. Det er mye som tyder på at Ukraina ikke oppfattet 

Russland og den russiske nasjonale minoriteten på samme måte.  

Ukrainas forhold til Russland og den russiske nasjonale minoriteten er definitivt mer prekært 

enn deres forhold til Ungarn og den ungarske nasjonale minoriteten. Dette skyldes nok i stor 

grad at de gjerne gjør krav på den samme opprinnelseshistorien og mange av de samme 

kulturelle kjennetegnene. Shulman (2005, s. 69) hevder at i konstruksjonen av en ukrainsk 

identitet, ses russisk som den «andre». Han argumenterer videre for at etnisk ukrainsk 

nasjonal identitet er basert på ideen om at etniske ukrainere er den etniske kjernegruppen, og 

at de historisk og kulturelt er et individualistisk og frihetselskende folk. Dette er i direkte 

opposisjon til deres oppfatning om russere som et autoritært og kollektivistisk folkeslag 

(ibid). Han hevder videre at opprettholdelsen av en oppfattet kulturell distanse mellom 

Ukraina og Russland styrker ukrainsk nasjonal identitet (ibid).  

Symonenko (1996, s. 7) hevdet at «tilhengerne av den «nasjonale idéen» anser Ukrainas 12 

millioner russere, som har bodd i Ukraina i århundrer, som en nasjonal minoritet knyttet med 

uønskede bånd til en utenlandsk stat – Russland». Med bakgrunn i Shulman sine 

karakteristikker av ukrainsk nasjonal identitet kan Symonenko synes å ha vært korrekt i sin 

påstand.  

Sist, men ikke minst, Jeszenszky (2016) hevdet at Ukraina ikke fryktet den ungarske 

nasjonale minoriteten, fordi de, i motsetning til russerne, ikke utgjorde en trussel mot ukrainsk 

statsdannelse. Han framholdt som et vesentlig poeng at Ukraina ikke bar nag til ungarere i 

Ukraina. Hvis det er korrekt at ukrainske myndigheter så på den russiske nasjonale 

minoriteten som en forlengelse av Russland, er dette et viktig poeng. For hvorfor skulle 

Ukraina gi mer selvstyre til en gruppe de anså som en trussel mot statsdannelsen? Hvis de ble 

ansett som russiske russere – som i århundrer hadde benektet ukrainsk historie og kultur – 

ville det mest produktive være å marginalisere deres innflytelse.  

 

6.4.1.1 Graden av ukrainisering  

Som allerede redegjort for og diskutert viser denne oppgaven at hvis man kan snakke om 

ukrainisering av den ungarske nasjonale minoriteten så gikk ikke denne ut over det ungarske 

språket. Tallene fra ukrainske demografiske undersøkelser vitner heller om en form for de-

russifisering, der den ungarske nasjonale minoritetens andrespråk var russisk i 1989, men i 

2001 viser statistikk at det var blitt erstattet av ukrainsk. Dette kan nok sies også å være en 
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form for ukrainisering, men den skjedde ikke på bekostning av den nasjonale minoritetens 

språk. For den russiske nasjonale minoriteten viser tall en økning i kjennskapen til det 

ukrainske språket, men samtidig har det vært en del utflytting så økningen kan reelt sett ha 

vært marginal.  

Verken overfor den russiske eller den ungarske nasjonale minoriteten kan man dermed snakke 

om noen storstilt form for tvungen ukrainisering. Det er allikevel et faktum at den ukrainske 

staten implementerte flere ukrainiserende lover utover 90-tallet, så var disse mislykket, eller 

var det noe annet som ble ukrainisert? Kolstø (2000, s. 192) hevder at ukrainiseringen i stor 

grad har omfattet den politiske eliten. Det mest interessante Kolstø (ibid) diskuterer er 

derimot hvorvidt prioriteringen av å ukrainisere staten kan forklare hvorfor man ikke så en 

mer kraftig ukrainisering overfor de russisk-talende. Det vil si, at ved å gi den russiske 

nasjonale minoriteten visse konsesjoner – og med dem andre nasjonale minoriteter – fikk de 

ukrainisert staten uten at dette førte til mobilisering fra misfornøyde minoriteter. Dette 

stemmer godt med Stroschein (2012, s. 183) sitt inntrykk av at den ungarske nasjonale 

minoriteten har nytt godt av liberale minoritetslover på grunn av Ukrainas store russiske 

nasjonale minoritet. Ved ikke å frarøve de nasjonale minoritetene deres språklige rettigheter 

klarte Kiev å ukrainisere staten uten at dette førte til noen kraftig mobilisering eller andre 

former for protester.  

Det er derfor nærliggende å konkludere med at Ukraina på 1990-tallet ikke førte noen form 

for aktiv assimileringspolitikk overfor sine nasjonale minoriteter, men at de med grunnloven 

og påfølgende lover innen språk og utdanning fikk ukrainisert maktapparatet i Kiev. Dette 

oppnådde de blant annet gjennom å marginalisere russerne i Ukraina sin innflytelse. Ved å 

fjerne det russiske, gjensto staten som kun ukrainsk.  

Som Brubaker (1996, s. 93) hevder kan en nasjonaliserende politikk både være assimilerende 

og segregerende. Det er lite som vitner om at Ukraina har ført en bevisst segregerende 

politikk, men en segregerende stat kan allikevel bli resultatet. For hvis hele maktapparatet i 

Kiev er ukrainisert, hvor i det offentlige kan den delen av Ukrainas befolkningen som ikke er 

ukrainisert få jobb?  

 

6.4.2 De eksterne hjemlandene 
Som tidligere nevnt oppstår en hjemlandspolitikk når hjemlandet (den nasjonalstaten den 

etniske minoriteten hører hjemme i) utvikler og utøver en politikk som hevdes å ha som mål å 
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overvåke, promotere og beskytte sin «etno-nasjonalistiske slekt» i utlandet (Brubaker, 1996, s. 

58). Det er den russiske og ungarske hjemlandspolitikken overfor Ukraina og sine nasjonale 

minoriteter i Ukraina som nå vil bli sammenlignet og diskutert.  

 

6.4.2.1 Politikkens inntreden: tidsperspektivet  

Allerede i 1990 inngikk Ungarn diplomatiske samtaler med Ukraina om situasjonen til den 

ungarske nasjonale minoriteten. Det var imidlertid først i 1993 at Ungarn oppnådde 

annerkjennelse av sin minoritets rettigheter. Med vennskapsavtalen fikk Ungarn sikret sin 

minoritets kulturelle og nasjonale overlevelse gjennom visse autonome rettigheter som 

innvilgelsen av et eget utdanningsdistrikt. I 1993 kan man hevde at Ukraina fortsatt ikke var 

en ferdig statsdannelse. De hadde ingen egen grunnlov, det var økonomiske krisetilstander, og 

staten var ikke konsolidert. Mistilliten mot Kravtsjuk økte i takt med statens andre problemer, 

og man kan tolke situasjonen dithen at både Kravtsjuk og Ukrainas videre overlevelse på dette 

tidspunktet var noe uviss. Ungarn kunne naturlig nok ikke gjøre mye for Kravtsjuk personlig, 

men de hadde muligheten til å styrke Ukrainas suverenitet. Gjennom avtalen lovet de å sikre 

Ukrainas sikkerhet og stabilitet, og det ble vedtatt at Ungarn skulle fremme ukrainsk 

samarbeid med internasjonale organisasjoner som NATO (Antall & Kravtsjuk, 1993).  

Ungarn kunne med andre ord tilby Ukraina en sikkerhet de hadde behov for på et tidspunkt 

der de trengte det mest. Tidspunktet for avtalen var nok dermed vesentlig for dens faktiske 

ratifisering. Hvis ikke Ukraina hadde befunnet seg i en situasjon der staten var lite stabil er det 

ikke sikkert at Kravtsjuk ville ha godtatt Ukrainas konsesjoner mot å få Ungarns støtte. I 

tillegg er det av vesentlig betydning at Ukraina fortsatt ikke hadde sin egen grunnlov. Denne 

oppgaven har gjort et poeng av at Ukraina sin nasjonaliserende politikk ble befestet i landets 

første grunnlov fra 1996. Ungarn fikk dermed sikret sin nasjonale minoritets rettigheter før 

den ukrainske staten var blitt nasjonaliserende. Dette er nok det viktigste poenget, da dette 

betyr at den ungarske nasjonale minoriteten sin posisjon dermed var befestet lenge før det 

ukrainske statsprosjektet var ferdigutviklet. Det var heller ingenting i det ukrainske lovverket 

som var i strid med de rettighetene som Zakarpattja ble bevilget. Ungarn kom altså inn på et 

tidspunkt der få avgjørelser om hvordan stat Ukraina skulle være var tatt med en gulrot som 

eliten i Kiev ikke kunne avstå.  

Når det gjelder en sammenligning av Ungarn og Russland sine forhold til Ukraina er det noen 

aspekter som klargjøres. Der Ungarn og Ukraina har hatt bilaterale forbindelser som 
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tilsynelatende har vært preget av en relativt stor grad av åpenhet, er ikke det samme 

nødvendigvis tilfellet i det russisk-ukrainske forholdet. Som tidligere nevnt er forholdet 

mellom Russland og Ukraina både komplekst og tidvis særdeles prekært. Dette har nok preget 

de bilaterale samtalene mellom de to statene.  

Ungarn var, som sagt, tidlig ute med å sikre rettighetene til sin nasjonale minoritet i Ukraina. 

Det samme var ikke tilfellet for Russland. Til tross for at samtalene om vennskapsavtalen 

hadde foregått over flere over, ble ikke vennskapsavtalen klar før i 1997. Siden den ukrainske 

grunnloven på dette tidspunkt var vedtatt, betyr det at Russland kom inn etter at russerne i 

Ukraina hadde blitt grunnlovsfestet som en nasjonal minoritet og at det russiske språket var 

blitt nedfelt som et minoritetsspråk i grunnloven. Det var, med andre ord, lite Russland kunne 

gjøre på dette tidspunktet for å heve statusen til sin nasjonale minoritet da dette ville krevd en 

reversering av konstitusjonelle vedtak. Spørsmålet man må stille seg blir dermed hvorfor 

Russland kom inn så sent? Hvis et mål for dem var å sikre sin nasjonale minoritet sine 

rettigheter hvorfor kom de ikke på banen flere år tidligere? Eller for å vri litt på spørsmålet: 

Var Russland sitt mål med vennskapsavtalen å sikre rettighetene til sin nasjonale minoritet?  

 

6.4.2.2 Bakgrunn for politikken: hjemlandenes mål  

Det første man kan merke seg ved en sammenligning mellom de to vennskapsavtalene er at 

den russisk-ukrainske var særdeles mye mer omfattende og detaljert enn den ungarsk-

ukrainske. Det andre er at der vennskapsavtalen mellom Ungarn og Ukraina i stor grad 

omhandlet rettighetene til den ungarske nasjonale minoriteten, så utgjorde minoritetsspørsmål 

kun en liten del av avtalen mellom Russland og Ukraina.  

Den russisk-ukrainske vennskapsavtalen besto av totalt 41 artikler, hvorav kun to (artikkel 10, 

12) var direkte relatert til spørsmålet om nasjonale minoriteter i de respektive statene og en 

(artikkel 11) som omhandlet menneskerettigheter generelt (Ukrajiny & Rosijsku federatsiju, 

1997). Artikkel 13-33 omhandlet hovedsakelig derimot tilrettelegging for økonomiske, 

tekniske og sikkerhetssamarbeid (ibid). Generelt kan man si at avtalen først og fremst 

framstår som en form for handelsavtale. Det vil si, en tilrettelegging for handel med Ukraina 

til tross for at de ikke var et offisielt medlem i Samveldet av uavhengige stater (SUS), som var 

en økonomisk allianse bestående av sovjetiske arvtakerstater.  

Til tross for at avtalen kan oppfattes som et steg mot et tettere økonomisk samarbeid mellom 

de to partene, er det allikevel viktig å merke seg at den tilsynelatende dreide seg om 
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tilrettelegging for et slikt samarbeid, og ikke forpliktelser. På så måte var vennskapsavtalen 

ganske fordelaktig for Ukraina, da Ukraina trengte et økonomisk samarbeid med Russland, 

men ikke her måtte forplikte seg videre. Et økonomisk samarbeid var også positivt for 

Russland, men i utgangspunktet ønsket nok de seg et samarbeid som var noe tettere. Semeniy 

(2007, ss. 124-125) hevder at Russland siden 1991 har ønsket å holde Ukraina innenfor sin 

interessesfære, da spesielt fordi de ønsket et samlet øst-europeisk geopolitisk område. Selv 

om vennskapsavtalen langt på vei tilrettela for et tettere samarbeid er det lite i selve teksten 

som tilsier at Ukraina nå hadde noen omfattende forpliktelser overfor verken Russland eller 

andre sovjetiske arvtakerstater.  

For Russlands del var det viktigste at avtalen i det hele tatt ble vedtatt. Forholdet mellom 

Russland og Ukraina hadde i perioden mellom 1991-1994 vært preget av politiske konflikter 

og ustabilitet (Semeniy, 2007, s. 125), og det var nok positivt for begge parter å oppnå en 

form for fredelig sameksistens og samarbeid. Videre var vennskapsavtalen ikke den eneste 

avtalen som ble inngått i denne perioden. Vennskapsavtalen ble signert 31. mai 1997. Tre 

dager tidligere, det vil si den 28. mai 1997, ble derimot en avtale om svartehavsflåten signert 

(Tsjernomyrdin & Lazarenko, 1997). Enkelt oppsummert kan man si at denne avtalen 

avklarer og tilrettelegger for russisk militær tilstedeværelse på ukrainsk territorium (ibid). 

James Sherr (1997, ss. 39-40) konkluderer med at avtalene var svært fordelaktige for Ukraina 

hvis man ser på det politiske aspektet. De oppnådde, blant annet, en normalisering av 

økonomiske forbindelser med Russland, mottok flere millioner i tilbakeholdte betalinger fra 

Russland, og de forpliktet seg ikke til videre integrering med Russland (ibid). På den militære 

siden kom de verre ut av det med tanke på at de nå hadde forpliktet seg til å ha russisk militær 

tilstedeværelse på ukrainsk territorium samtidig som at de selv ikke hadde noen omfattende 

marineanlegg på området (ibid, s. 42).  

Hva kan disse avtalene fortelle oss? For det første kan det framstå som om Ukraina hadde en 

relativt god forhandlingsposisjon. Russland hadde behov for et lovverk som tilrettela for leie 

og disponering av svartehavsflåten i Ukraina, noe Ukraina kunne utnytte. Ukraina oppnådde 

fordelaktige økonomiske tilrettelegginger uten å forplikte seg til videre integrering i det øst-

europeiske området. I tillegg fikk de tilsynelatende normalisert et forhold som lenge hadde 

vært preget av konflikt og mistillit. For det andre framstår det ikke som om rettighetene til den 

russiske nasjonale minoriteten var av vesentlig betydning under forhandlingene. Det er også 

sannsynlig at Russlands prioritering var å sikre svartehavsflåtens videre tilstedeværelse, samt 

tilrettelegge for økonomiske forbindelser. Den russiske nasjonale minoriteten ble imidlertid 
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igjen befestet som en nasjonal minoritet, denne gangen både av sitt hjemland og sitt vertsland. 

Hvis Russland virkelig hadde ønsket å heve statusen til sin nasjonale minoritet måtte de nok 

ha ofret noe annet. Det var de mest sannsynlig ikke villige til. I et hjemlandsperspektiv 

oppnådde, med andre ord, Russland ingenting. I et geopolitisk perspektiv fikk de en relativt 

stor seier. Dette kan fortelle oss hva som var viktigst for det eksterne hjemlandet Russland.  

I forhandlingene mellom Ungarn og Ukraina var forutsetningene ganske annerledes. Den mest 

interessante forskjellen mellom den ungarske og den russiske vennskapsavtalen er kanskje at 

Ungarn tilsynelatende ikke oppnådde noe annet enn bedre rettigheter for den nasjonale 

minoriteten. At Ungarn hadde andre hensyn eller prioriteringer enn minoritetsrettigheter under 

forhandlingene med Ukraina er imidlertid ikke nødvendigvis tilfellet. Ungarn kan synes å ha 

gått inn i forhandlingene med et eneste mål; å sikre rettighetene til ungarere i Ukraina. Dette 

var naturligvis positivt for den ungarske nasjonale minoriteten, men hva oppnådde egentlig 

Ungarn i et mer realpolitisk perspektiv? Allerede i 1990 ble det klart at beskyttelse og 

oppfølging av ungarsk diaspora var en av Ungarns utenrikspolitiske hovedmål (Ambrosio, 

2001, s. 115). I et slikt perspektiv kan man dermed si at Ungarn faktisk oppnådde et av sine 

hovedmål i forhandlingene med Ukraina. Samtidig er det også interessant å se på hvorfor 

dette var et av målene deres. Som tidligere nevnt mistet Ungarn store deler av sitt territorium 

etter andre verdenskrig, og Trianon-traktaten er tilsynelatende fortsatt et sårt tema for mange 

ungarere. Ved å opprettholde forbindelser og sørge for videre utvikling av ungarsk identitet i 

områdene de mistet viderefører de en form for tilknytning til disse områdene. Det vil si, at til 

tross for at de ikke lenger er en del av Ungarn er de fortsatt delvis ungarske. Den ungarske 

forståelsen av konseptet «nasjon» (nemzet) er ikke kun forbeholdt de som deler etniske 

markører som språk, kultur og historie innenfor statens territorium, men den omfatter også de 

som deler disse markørene utenfor statens grenser (Waterbury, 2010, s. 4). Waterbury (ibid, s. 

6) hevder at Ungarn sin politikk overfor sin diaspora ikke kun var drevet av en form for 

moralsk forpliktelse, men at den også hadde et politisk og strategisk mål. Ifølge Waterbury 

(ibid) ønsket den politiske eliten i Ungarn tilgang til tre ressurser representert av de etniske 

diasporaene:  

 utvinning av materielle ressurser for økonomisk gevinst 

 som en kulturell og språklig ressurs i defineringen av grensene til den nasjonale 

identitet 

 som en politisk ressurs for å skape og opprettholde et behov for vertsstat-eliter.   
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Hvis man ser for seg en situasjon der rettighetene og mulighetene til den ungarske diasporaen 

hadde vært så svekket at folk valgte å flytte til Ungarn ville de mistet denne forbindelsen. Ved 

å fortsette å ha ungarere som identifiserte seg som ungarere i sine tidligere områder 

opprettholdt de en verdifull historisk forbindelse, som de kunne dra stor politisk nytte av. Det 

kan derfor ha vært viktig for Ungarn ikke kun å sørge for at den ungarske identiteten vedvarte 

i områdene de mistet, men også at rettighetene deres ble ivaretatt slik at de valgte å bli 

boende. Hvis dette er tilfellet, kan man si at Ungarn hadde en hjemlandspolitikk som tilrettela 

for at folk kunne bli i sine vertsland. I det ukrainske tilfellet har denne politikken vært relativt 

vellykket. Vennskapsavtalen kan dermed sees på som en seier for Ungarn, til tross for at de 

kun forhandlet om bedre rettigheter for sin nasjonale minoritet.   

 

6.4.2.3 Oppsummering 

Det mest interessante funnet i sammenlikningen av vennskapsavtalene over er at der Ungarn 

har hatt en klart utformet og uttalt politikk ovenfor Ukraina angående sin nasjonale minoritet 

kan ikke det samme sies å være tilfellet for Russland. Samtidig har det russisk-ukrainske 

forholdet vært mer komplekst og preget av konflikt, og Russland har hatt mange flere 

interesser i Ukraina enn kun situasjonen til den russiske minoriteten. Ungarn har imidlertid 

kun hatt et mål med sine bilaterale samtaler og avtaler med Ukraina; å sikre rettighetene til 

ungarerne i Ukraina. Dette har nok ført til at Ungarn har hatt et mye bedre utgangspunkt enn 

Russland i sine forhandlinger med Ukraina. Ukraina hadde behov for den sikkerheten og 

tilretteleggingen for samarbeid med internasjonale organisasjoner som Ungarn kunne tilby, 

men til gjengjeld ønsket Ungarn kun å forhandle om den nasjonale minoriteten. Det vil si at 

hvis Ukraina ikke hadde imøtekommet Ungarn på dette området ville de mistet en alliert.   

Hvorvidt Russland har vært interessert i å forhandle på vegne av sin nasjonale minoritet i 

Ukraina er naturlig nok vanskelig å si, men det er mye som uansett tyder på at geopolitisk 

sikkerhet har vært Russlands fremste prioritet. Russland har – gjennom vennskapsavtalen og 

politisk retorikk – identifisert russerne i Ukraina som deres nasjonale minoritet, men det er 

tilsynelatende alt. Gjennom vennskapsavtalen fra 1997 oppnådde de ingenting på vegne av sin 

nasjonale minoritet, da de rettighetene som der ble spesifisert allerede var befestet i den 

ukrainske grunnloven. Ingen andre avtaler som direkte omhandler den russiske nasjonale 

minoriteten har blitt inngått mellom de to statene. Hvis man ser bort fra det retoriske kan man 

dermed faktisk diskutere hvorvidt Russland i det hele tatt har hatt noen form for 

hjemlandspolitikk overfor russerne i Donbass. 
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6.4.3 De nasjonale minoritetene  
Brubaker (1996, s. 5) hevder at den nasjonale minoriteten er fanget mellom 

hjemlandsnasjonalismen og den nasjonaliserende nasjonalismen til vertstaten. Det vil si at det 

ikke nødvendigvis trenger å være sammenfall mellom interessene til den nasjonale 

minoriteten og det eksterne hjemlandet, eller den nasjonale minoriteten og vertsstaten. Dette 

underkapittelet vil sammenligne situasjonene til de ungarske og de russiske nasjonale 

minoritetene – i et triadisk perspektiv – for å se hva de har til felles og hvor det finnes avvik.  

 

6.4.3.1 Minoritetsnasjonalisme, vertslandet og det eksterne hjemlandet 

Et fellestrekk ved de ungarske og de russiske nasjonale minoritetene er at de har hatt relativt 

liten grad av mobilisering. Som vi har sett har det blitt stilt noen krav til den nye ukrainske 

staten om kollektive nasjonalbaserte kulturelle og politiske rettigheter, men en massiv 

mobilisering kan man neppe kalle det. Spørsmålet blir da, hvorfor?  

Som tidligere argumentert var den ungarske nasjonale minoriteten på 1990-tallet 

desorganiserte og splittet, og det kan ha vært vanskelig å samle folk rundt en felles sak. 

Samtidig er spørsmålet om de har hatt noen grunn til å mobilisere? Med vennskapsavtalen i 

1993 fikk de innvilget kollektive nasjonalbaserte kulturelle og politiske rettigheter, hvilket 

ifølge Brubaker (1996, s. 6) gjerne er det kravet nasjonale minoriteter mobiliserer rundt.  I 

tillegg har de hatt et eksternt hjemland som har kjempet for dem. Det er her av betydning at til 

tross for at Ungarn har hatt sine egne årsaker til hvorfor de har krevd bedre rettigheter for sin 

nasjonale minoritet i Ukraina så har den nasjonale minoriteten og det eksterne hjemlandet sine 

interesser her sammenfalt. Det har med andre ord ikke vært nødvendig for den ungarske 

nasjonale minoriteten å mobilisere, da deres hjemland har vært villig til å gå inn i bilaterale 

samtaler på deres vegne. Det var også i Ukrainas interesse å lytte til Ungarn sin krav med 

tanke på at Ungarn kan synes å ha vært deres inngang til et tettere samarbeid med vestlige 

organisasjoner.  

Vesentlig er det også at den ungarske nasjonale minoriteten tidlig ble anerkjent av Ukraina 

som en nasjonal minoritet. De var i posisjon til å benytte seg av Ukrainas liberale 

minoritetslover, og gjennom dette lovverket fikk de ivaretatt sin kultur, historie og språk. 

Både det eksterne hjemlandet og vertslandet har i så måte bidratt til å beskytte og ivareta den 

ungarske nasjonale minoritetens rettigheter. Sett fra et annet perspektiv kan man i tillegg 
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hevde at disse forholdene var relativt ukompliserte. De tre aktørene i det ungarske neksuset i 

Ukraina anerkjente og godtok sin rolle eller posisjon:  

Definerte ungarerne i Ukraina som en nasjonal minoritet, og anerkjente 

sitt ansvar overfor dem 

 

  

 

 

 

 

          Identifiserte seg som nasjonal                 Anerkjente sitt ansvar overfor 

  minoritet og forholdt seg til        sin nasjonale minoritet og  

begge parter deretter                              opprettholdt bilateralt samarbeid med                

                 dens vertsland 

 

I så måte kan forholdet mellom Ukraina, den ungarske nasjonale minoriteten og Ungarn synes 

å ha vært relativt friksjonsfritt. Eller sagt på en annen måte, tidlig etablering av et avtaleverk 

og delvis autonomi har forhindret en politisering av den triadiske relasjonen.  

I et triadisk perspektiv er den russiske nasjonale minoriteten sin situasjon mer kompleks. Den 

kan også synes å være noe unik. Til tross for uttalt misnøye har den russiske nasjonale 

minoriteten i liten grad mobilisert på minoritetsnasjonalisme. Ifølge Kolstø (2000, s. 192) kan 

dette skyldes at Kiev ikke presset befolkning i øst og sør til å bytte til det ukrainske språket. 

Dette er nok et vesentlig poeng da en av deres fremste identitetsmarkører, som språk, kultur 

og etnisitet, ikke har blitt opplevd som truet. Samtidig er det et annet perspektiv ved den 

russiske nasjonale minoriteten som kan forklare mangelen på mobilisering. Som Brubaker 

(1996, s. 5) selv hevder krever nasjonale minoriteter rettigheter på bakgrunn av sin 

nasjonalitet. Mer interessant er det derimot at han hevder at det er nettopp slike krav som gjør 

dem til en nasjonal minoritet (ibid). Å være en nasjonal minoritet handler til syvende og sist 

om at man identifiserer seg som en minoritet i forhold til majoriteten innenfor et gitt 

territorium. Det vil si at kravene man stiller på bakgrunn av at man er en nasjonal minoritet 

stilles nettopp fordi man identifiseres seg som en minoritet og derfor trenger andre type 

Ukraina 

Ungarsk nasjonal 

minoritet 

Ungarn 
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rettigheter enn majoriteten for å kunne bevare sin særegne kultur, historie og språk. Men hva 

hvis man identifiserer seg med staten man bor i og ikke anser seg selv som en minoritet? Hvis 

man da begynner å stille krav på bakgrunn av en idé om at man trenger spesielle rettigheter vil 

ikke dette bare bekrefte en eventuell oppfatning av gruppen som en minoritet?    

Barrington, Herron og Silver (2003, s. 298) fant i sine undersøkelser at kun 18.8 prosent av 

russerne i Ukraina anså seg selv som en del av en nasjonal minoritet. Dette er egentlig ikke så 

overraskende når man tenker over at en stor del av debatten i Ukraina har dreid seg om 

Ukraina-russere sin rolle i den nye staten. Eller som argumentert av Symonenko og 

Krjutsjkov (1995, s. 7) som hevdet at russerne i Ukraina ikke var en nasjonal minoritet, men 

ett av de to folkene som utgjorde den ukrainske befolkningen. Det viktige her er, med andre 

ord, at majoriteten av russerne i Ukraina ikke identifiserte seg som en nasjonal minoritet. Det 

er derimot mye som tyder på at de anså seg selv som en likeverdig del av den ukrainske 

staten. Problemet deres har dermed først og fremst kanskje vært at dette ikke har vært 

reflektert i statens politikk. Det vil si at en eventuell diskriminering av den russiske nasjonale 

minoriteten ikke dreide seg om at de hadde mangelfulle minoritetsrettigheter, men heller at 

diskrimineringen lå i at de ble behandlet, og ikke minst grunnlovsfestet, som en nasjonal 

minoritet. Så hvordan mobilisere?  

Fra et triadisk perspektiv hadde de på den ene siden en vertsstat som definerte dem som en 

nasjonal minoritet og behandlet dem deretter, og på den andre siden hadde de et eksternt 

hjemland som anså dem som en del av en større russisk befolkning. Den russiske nasjonale 

minoriteten var dermed fanget i midten av to nasjonalismer som ikke sammenfalt med deres 

interesser. I tillegg er det interessant at teorien ikke sier noe om nasjonale minoriteter som 

ikke identifiserer seg som en nasjonal minoritet. Samtidig er det viktig å merke seg at det her 

dreier seg om nasjonale kjennetegn og ikke kun etniske (Brubaker, 1996, s. 6). Den russiske 

nasjonale minoriteten identifiserte seg ikke nødvendigvis med den ukrainske nasjonen, men 

mente heller at den ukrainske staten kunne utgjøres av to likestilte nasjoner. Dette er viktig da 

det handler om at de identifiserte seg som noe annet, men at de var imot at dette var synonymt 

med å være en minoritet. Det vil si at så lenge den ukrainske staten kun anerkjente den 

ukrainske nasjonen som den ledende, så ville russerne i Ukraina være en nasjonal minoritet 

nettopp fordi de identifiserte seg som noe annet.  

Dette bringer oss tilbake til Kolstø (2000, s. 192) sitt argument om at russerne i Ukraina ikke 

har mobilisert mot Kiev fordi de ikke har blitt presset til å bytte til ukrainsk. Spørsmålet blir 

dermed; hvis folk ikke føler i sitt daglige liv at man blir diskriminert, hvorfor mobilisere? 
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Gjennom hele 90-tallet var det diskusjoner om hvorvidt man skulle innvilge det russiske 

språket offisiell status. Dette ble aldri gjort. Men vanlige folk sine liv synes ikke å ha blitt 

spesielt påvirket av dette. De kunne fortsatt motta undervisning på sitt eget språk, og med det 

videreutvikle og bevare det russiske språket i Ukraina. For mange ville nok dermed hvordan 

den ukrainske staten definerte dem oppfattes som fjernt og abstrakt, og unødvendig å 

mobilisere mot.  

Et annet aspekt er at Russland – det eksterne hjemlandet – ikke synes å ha forsøkt å 

mobilisere sin nasjonale minoritet mot Kiev. Dette kan ha en veldig enkel forklaring. For 

hvorfor skulle Russland forsøke å mobilisere mot at deres nasjonale minoritet ikke skulle bli 

definert som en nasjonal minoritet? Ved et slikt vedtak ville de mistet sine legitime politiske 

og historiske forbindelser til russerne i Ukraina.  

Det russiske tilfellet ble i denne oppgaven tidlig eksemplifisert i et triadisk neksus, men 

oppgavens funn fører til at modellen for perioden 1991-1999 må revideres: 

Definerte russerne i Ukraina som en nasjonal minoritet, og anerkjente  

sitt ansvar overfor dem 

 

 

  

 

 

 

                  Identifiserte seg ikke som                           Forholdt seg til Ukraina som eksternt  

                  en nasjonal minoritet, og forholdt               hjemland. Anså russerne i Ukraina                  

                  seg deretter til den ukrainske staten.           som deres nasjonale minoritet. 

                  Synes ikke å ha forholdt seg                 

                  til hjemlandet.  

                                             

Ukrainske myndigheter – som lovgivende og utøvende makt – forholdte seg, om ikke alltid 

retorisk, likt til både den ungarske og den russiske nasjonale minoriteten. Det vil si at både de 

russiske og de ungarske nasjonale minoritetene var beskyttet av de samme ukrainske lovene 

Russland  Russisk nasjonal 

minoritet 

 

 

Ukraina 
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og vedtakene. Den største likheten mellom de to nasjonale minoritetene er, med andre ord, 

hvordan den ukrainske staten definerte sitt ansvar overfor dem. Og med det, hvordan de ble 

definert av den ukrainske staten. I tillegg hadde det eksterne hjemlandet Russland og det 

eksterne hjemlandet Ungarn et uttalt likt forhold til sine nasjonale minoriteter. De anerkjente 

begge at de hadde nasjonale minoriteter på ukrainsk territorium, og et ansvar for å sikre deres 

rettigheter. Selv om funn i denne oppgaven indikerer at Russland hadde sikkerhetspolitiske 

interesser som veide tyngre enn situasjonen til deres nasjonale minoritet så fikk de, på lik linje 

med Ungarn, sikret visse rettigheter til sine nasjonale minoriteter gjennom bilaterale 

vennskapsavtaler. 

Denne oppgaven finner dermed at ansvaret og politikken har blitt definert likt overfor den 

ungarske og den russiske nasjonale minoriteten. Det vil si, at fra et ukrainsk perspektiv har 

situasjonene til de to nasjonale minoritetene ikke vært ulike, og deres rettigheter har kunnet 

blitt ivaretatt av de samme lovene.  

Den største ulikheten mellom de to nasjonale minoritetene – i et triadisk perspektiv – synes å 

ha vært hvordan de selv forholdt seg til vertslandet, det eksterne hjemlandet, og sin egen 

situasjon. Der den ungarske nasjonale minoriteten definerte seg selv på samme måte som sitt 

eksterne hjemland og vertsland, ble den russiske nasjonale minoriteten definert som en 

nasjonal minoritet av hjemlandet og vertslandet til tross for at de ikke anså seg selv som en 

del av en nasjonal minoritet.    

 

7 Oppsummering og konklusjon  

7.1 Oppsummering  
Denne oppgaven har undersøkt hvorfor Ukraina ble en nasjonaliserende stat, samt på hvilken 

måte den nasjonaliserende politikken ble gjennomført. Det største vendepunktet for Ukraina 

som en nasjonaliserende stat kom i 1996 med innføringen av landets første grunnlov. Selv om 

den ny-selvstendige staten kan sies å ha hatt nasjonaliserende tendenser før 1996, var det først 

med grunnloven at en slik politikk ble institusjonalisert. Oppgaven har pekt på to artikler i 

grunnloven som fremsto som spesielt nasjonaliserende: artikkel 10 og 11. Disse artiklene 

fremmet den ukrainske nasjonen og det ukrainske språket, og presiserte statens spesielle 

ansvar for nettopp denne nasjonen og dette språket. Oppgaven hevder at den ukrainske 

nasjonen, med dette, ble den ledende innenfor det ukrainske territoriet.  
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Når det gjelder hvorfor dette ble resultatet finner studien at maktkampen blant elitene i Kiev 

var avgjørende. Kutsjma ønsket – under grunnlovsforhandlingene – å sikre mest mulig makt 

til presidenten. For å oppnå dette måtte han inngå kompromisser med nasjonaldemokratene. 

For nasjonaldemokratene var det viktigere å få sikret at den ukrainske nasjonen og språket ble 

løftet fram som kjernen i den ukrainske staten i grunnloven, enn å begrense presidentens 

makt. Resultatet ble et kompromiss mellom presidenten og nasjonaldemokratene der Kutsjma 

fikk sikret mer makt til presidentembetet, og nasjonaldemokratene fikk framhevet den 

ukrainske nasjonen. Dette var et politisk spill der resultatet ikke var gitt på forhånd, og man 

kan hevde at utfallet var tilfeldig. Samtidig fortsatte Ukraina sin nasjonaliserende linje etter 

grunnloven, med innføring av mer restriktive språk- og utdanningslover. I tillegg forandret 

ordlyden seg, og Kutsjma sin retorikk ble – om ikke direkte nasjonaliserende – så mindre 

fordømmende overfor en slik prosess. Årsaken til at Ukraina ble nasjonaliserende kan dermed 

synes å ha vært et resultat av en intern maktkamp der Kutsjma ikke selv prioriterte en 

nasjonaliserende politikk, men det betydde ikke at Kutsjma ikke valgte å fortsette denne linjen 

selv etter at grunnloven var vedtatt.  

Oppgavens to caser illustrerer imidlertid også at Ukrainas politikk for en stor del var i tråd 

med den klart uttalte målsettingen om å returnere til Europa. Dette framkommer i 

sammenlikningen mellom Kievs politikk overfor de russiske og ungarske nasjonale 

minoritetene.  

Den ungarske nasjonale minoriteten fikk i 1993 sikret sin posisjon og rettigheter i en bilateral 

vennskapsavtale mellom Ungarn og Ukraina. I tillegg ble deres rettigheter som en nasjonal 

minoritet ivaretatt av den ukrainske grunnloven, og andre lover og vedtak. Den ungarske 

nasjonale minoriteten hadde dermed muligheten til å benytte ungarsk innen utdanning, noe 

Orosz (2004) sin statistikk bekrefter at de benyttet seg av. Generelt kan man hevde at 

interessene til den ungarske nasjonale minoriteten på 1990-tallet ble ivaretatt. De var beskyttet 

av lover og en vennskapsavtale som ivaretok deres rett til å bevare og videreutvikle egen 

kultur og identitet. Med innvilgelsen av et eget «ungarsk» utdanningsdistrikt fikk de i tillegg 

muligheten til å benytte seg av disse rettighetene. Dette kan være et resultat av at de hadde et 

godt og avklart forhold til både sitt vertsland og sitt eksterne hjemland. Den største 

forandringen for ungarerne i Ukraina fra begynnelsen til slutten av 1990-tallet var hvilket 

språk de oppga som sitt andrespråk. Der det tidligere hadde vært russisk, byttet majoriteten til 

ukrainsk (Orosz, 2004). Det ungarske språket ble imidlertid ikke påvirket. Den ungarske 

nasjonale minoriteten ble, med andre ord, ikke ukrainisert, men heller de-russifisert.  
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Den russiske nasjonale minoriteten sitt fremste problem var at de ble definert som en nasjonal 

minoritet, til tross for at de – i motsetning til ungarerne – ikke identifiserte seg som en 

nasjonal minoritet. Gjennom grunnloven, vennskapsavtalen mellom Russland og Ukraina, og 

andre lover og vedtak fikk de bevart retten til å praktisere, samt å ta utdanning på eget språk. 

Ukrainske myndigheter synes ikke å ha ført en assimilerende politikk overfor den russiske 

nasjonale minoriteten, da det er lite som indikerer at de forsøkte å ukrainisere russerne i 

Ukraina. Den russiske nasjonale minoriteten ønsket imidlertid å bli ansett som en likeverdig 

del av den ukrainske staten, hvilket var i opposisjon til hvordan vertslandet og det eksterne 

hjemlandet anså dem. Dette ønsket ble ikke en realitet. Til tross for at de ikke ble forsøkt 

ukrainisert ble de fortsatt definert som en av flere nasjonale minoriteter innenfor det ukrainske 

territoriet.  

Når man så snakker om på hvordan måte Ukraina var nasjonaliserende er det viktig å 

presisere at denne oppgavens funn vitner om de ikke førte noen form for 

assimileringspolitikk. Ukraina prioriterte jevnt over en liberal minoritetspolitikk som åpnet for 

at nasjonale minoriteter kunne både beholde og videreutvikle sitt eget språk, kultur og 

historie. Det som ble nasjonalisert var staten. Gjennom ikke å føre en assimilerende politikk 

fikk elitene i Kiev friere rom til å nasjonalisere det statlige apparatet. Mot slutten av 1990-

tallet kan det synes som om det var nødvendig å identifisere seg med den ukrainske nasjonen 

og det ukrainske språket for å kunne hevde seg i politikken. Resultatet av en slik 

nasjonalisering er at det offentlige rom ble segregerende. Det vil si at den ukrainske staten 

eksisterte og arbeidet først og fremst for den ukrainske nasjonen. Nasjonale minoriteter fikk 

leve som de selv ønsket, men staten var ukrainsk. Og, den russiske nasjonale minoriteten var 

sidestilt med de andre nasjonale minoritetene. I ukrainske myndigheters øyne hadde russerne i 

Ukraina ikke mer rett til staten enn den ungarske nasjonale minoriteten.  

 

7.2 Konklusjon 
I 1991 uttalte Kravtsjuk at de bygget en stat for alle som bodde på det ukrainske territoriet. I 

1994 erklærte Kutsjma at det russiske språket nå skulle få status som statsspråk. Med 

innføringen av den ukrainske grunnloven i 1996, og de påfølgende restriktive språk- og 

utdanningslovene, kan ikke de to presidentenes målsettinger sies å være nådd. Innen utgangen 

av 1990-tallet synes derimot den ukrainske staten å ha blitt nasjonaliserende, der staten først 

og fremst var for og av kjernenasjonen. Dette var imidlertid et resultat som ikke var gitt på 
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forhånd. I et noe overraskende kompromiss mellom presidenten og nasjonaldemokratene 

under grunnlovsforhandlingene ble den ukrainske nasjonen framhevet som den lendende i 

samfunnet mot at presidenten fikk mer makt. Institusjonaliseringen av Ukraina som en 

nasjonaliserende stat framstår dermed ikke som en statlig utformet strategi eller målsetting, 

men mer som en konsekvens av Kutsjmas personlige strategi for å øke og konsolidere 

presidentens makt.  

Samtidig har Ukraina prioritert relativt liberale minoritetslover og nasjonale minoriteter har 

fått bevare og videreutvikle sine identiteter, språk, og kulturer. Statistikker angående språk og 

utdanning fra perioden viser i tillegg at dette er rettigheter både de ungarske og de russiske 

nasjonale minoritetene har benyttet seg av. Majoriteten av ungarerne og russerne i Ukraina 

har beholdt sine «morsmål» som førstespråk, og de har prioritert undervisning på sine egne 

språk. Det at de nasjonale minoritetene har hatt muligheten til å bevare sitt eget språk i så stor 

grad kan fortelle oss noe om prioriteringene til de ukrainske myndighetene. Ukraina har 

riktignok gjennomgått en nasjonaliseringsprosess, men denne synes først og fremst å ha vært 

fokusert på staten. Det vil si at ukrainske myndigheter ikke har prioritert en 

assimileringspolitikk overfor de nasjonale minoritetene. Dette kan også forklare hvorfor disse 

prosessene har blitt gjennomført uten stor motstand.  

Ukrainske myndigheter fikk, med andre ord, ukrainisert statsapparatet i løpet av 1990-tallet. 

Med tanke på at rettighetene til nasjonale minoriteter ble ivaretatt gjennom den ukrainske 

konstitusjonen og andre språk- og utdanningslover, så kan denne nasjonaliseringen framstå 

som ikke å ha skjedd på bekostning av de nasjonale minoritetene. Spørsmålet er om dette 

stemmer? Denne oppgaven har gjort et poeng av at den russiske nasjonale minoriteten, i 

motsetning til den ungarske, ikke har ønsket å bli ansett som en nasjonal minoritet. 

Nasjonaliseringen av staten i Ukraina har kanskje ikke påvirket russerne i Ukraina som en 

nasjonal minoritet, da med tanke på at ukrainske myndigheter parallelt med 

nasjonaliseringsprosessen også har innført liberale minoritetslover. Men, hvis man snur litt på 

det kan man diskutere hvorvidt en stor del av nasjonaliseringsprosessen faktisk har vært å 

definere russerne som en nasjonal minoritet, og med det få stemplet det russiske som en 

minoritetsmarkør. Det blir i denne sammenhengen viktig å presisere at russisk ikke kun blir 

brukt i det daglige av den nasjonale minoriteten, men også av mange etniske ukrainere. Som 

Fournier (2002, s. 418) argumenterer er derfor språket en identitetsmarkør som ikke kun 

tilhører den russiske nasjonale minoriteten, men også de mange ukrainerne som primært 

bruker russisk. Dette poengteres for å vise at språk- og minoritetsspørsmål i Ukraina er veldig 
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komplekse, og at det derfor kan diskuteres hvorvidt det russiske språket egentlig kan defineres 

som et minoritetsspråk. Uavhengig hvordan det russiske språket faktisk brukes i det ukrainske 

samfunnet så ble det i grunnloven fra 1996 stadfestet som språket til den russiske nasjonale 

minoriteten. Nasjonaliseringsprosessen i Ukraina har, med andre ord, ikke bare skjedd på 

bekostning av den russiske nasjonale minoriteten, men også på bekostning av det russiske 

språket sin posisjon og status i det ukrainske samfunnet.  

Ukraina ble institusjonalisert som en nasjonaliserende stat som en konsekvens av interne 

strider om maktfordelingen i grunnloven. I kjølvannet av grunnloven ble ytterligere 

ukrainiserende lover og bestemmelser vedtatt, og innen utgangen av 1990-tallet var det få 

spor igjen av Kravtsjuk sin tanke om en multietnisk og inkluderende stat. Med tanke på at 

myndighetene samtidig har prioritert å innføre liberale minoritetslover synes denne 

nasjonaliseringen av staten først å bli synlig når man fokuserer på marginaliseringen av det 

russiske språket. Man kan kanskje gå så langt som å si at Ukraina ble en nasjonaliserende stat 

nettopp fordi myndighetene valgte å marginalisere det russiske språket, samt å definere 

russerne i Ukraina som en nasjonal minoritet. Ved å fjerne det russiske fra staten sto kun det 

ukrainske tilbake. De etniske ukrainerne var de rettmessige eierne av staten, den opprinnelige 

nasjonen (korinna natsija), og russerne var deres nasjonale minoritet.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – Intervju med Géza Jeszenszky  
 

Transkripsjon av deler av intervjuet med Géza Jeszenszky i Budapest 10. januar 2016  

G.J: What the Ukrainians realized was that, well, they did not think that Hungarian minority 

represented any danger for them as a secession or even as a kind of, uhm, eh, kind of device… 

So they may have thought, I never discussed it with them, but well, they thought on the one 

hand they could play out the various minorities, so if they can rely on the Hungarians then 

everybody can say that, well, we are fair, we are following an example of policies towards 

minorities.  

G.J: The Ukrainians wanted to consolidate their territory, and to win over the non-Ukrainians. 

This is my understanding of the situation 

 

Me: But, as you mentioned, Hungary was a sort of window to the west for Ukraine, do you 

think that played a role in the fact that Ukraine did sign the declaration (of minorities rights) 

and that they wanted to cooperate with you because you offered a sort of chance to get closer 

ties with the West?  

G.J: mhm, mhm. Yes, yes. Uh, well, since I am not as naïve as to think that simply the 

Ukrainian leaders somehow realized that, uh, well, it is nice it is proper if you behave nicely 

because I don’t think people in Kiev really knew how much the Hungarians were mistreated 

in Ukraine. After all, it was Soviet, it was always easy to say that, well, the bad things were 

committed by somebody else, that is the Soviet communists, and now we will be different. 

Uh, so there are, were most probably, many many kind of considerations behind it. Impossible 

to pinpoint. Anyhow, they were happy to find this highly recognized state Hungary supporting 

them, and obviously, they hoped that through Hungary, uhm, they may have overestimated 

our kind of international position. But, they knew that the United States was very friendly 

towards Hungary, uh, Germany, Germany, was very grateful to Hungary. Uh, so after all, for 

Ukrainians even today I think these are the two most important countries in the Western 

World… So, Hungary was the best neighbour. We can talk about it more, but I think, that is 

probably, uhm, well… 
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Me: those are the most important things?  

G.J.: Yes.  

Me: In 1991 when Ukraine became independent, there was a referendum in Zakarpattia or 

Subcarpathia, uhm, where they wanted to become independent, the Hungarian minority. But, 

it seems as this was only in 1991, and there hasn’t been much more discussion surrounding 

the whole independent question among the Hungarian minority…  

G.J.: … The Hungarians (in Ukraine) were not a very kind of, well, national identities was 

spontaneously very strong so they got peasants, but peasants are not intellectuals. And, so 

they were a kind of population without a natural intelligentsia, without a leadership. Because 

that leadership was destroyed, the luckier escaped or were killed or taken to the gulag… 

Obviously, the Hungarian nobility and landlords were all left, or obliterated. So, it was really, 

well, poorly educated, just first generation people. No teachers, no politicians, no lawyers, so, 

ehm, kind of… the more educated people had only a secondary education, and the peasants 

even less…  

 

G.J.: What we managed to get from them, they gave a kind of approved common declaration 

which could be interpreted in two ways: it could be interpreted as a reaffirmation that, yes, 

they will allow the Hungarians to have an autonomous territory, but it could also be 

interpreted, that well, it would not go as far… So, it is a kind of pledge, half-pledge, to allow 

it… But, it was practically, yes, well, autonomy… So, the self-government idea, well, the 

Ukrainians always said that never call it autonomy.  

Me: ok? 

G.J.: Because autonomy is a word which will not go down with the rest of the Ukrainians, but 

an educational district, a special educational district for the Hungarians, that was one offer.  

Me: mhm 

G.J.: uh, and also that…  

Me: when was this? 

G.J.: It was in April 1993, April 20th… we had these discussions with the Ukrainians 

leaders… It was the prime minister (of Hungary) and myself, and the Ukrainian president and 



101 

 

the foreign minister (of Ukraine). They (the Ukrainian leaders) said: “…for us the territorial 

clause is the most important one, because our territory and its integrity is precautious. And 

well, all our neighbours lay territorial claims upon us and if we have you reaffirming the 

border our position will be stronger and we can tell everybody that, well, the Hungarians have 

really confirmed the border so we insist on you doing the same”… They would meet our 

demands if we ratified the treaty and reaffirmed the border… For them the Hungarians were 

dependable, for them independence and integrity that was what mattered and perhaps that is 

also explanation for this relatively generous terms in the declaration. 

 

Me: So, moving forward… The constitution… I was wondering if Hungary or the Hungarian 

national minority, how they reacted to the constitution  

G.J.: Yes, well, which constitution?  

Me: Sorry, the Ukrainian constitution from 1996 

G.J.: … The Hungarian government did not pay much attention to the Ukrainian constitution. 

Now, the Hungarians (in Ukraine) themselves… A split occurred among the Hungarians… 

The split weakened the Hungarians, and this split continued to exist until today.  

Me: So, you would say that this split continued throughout the 1990s?  

G.J.: Yes, until today. It was the democratic alliance of Hungarians… 

Me: And, the other one was? 

G.J.: The cultural association of Hungarians. Abbreviation is KMKSZ and the other is, well, I 

don’t really know the exact name… So, anyhow, this nationalizing Ukrainian constitution is 

obviously not liked by patriotic Hungarians, but the Hungarian government at that time was 

not concerned with it that much or at all… And also, the Hungarians should not have common 

cause with the Russians, because then there is a guarantee that the Ukrainian majority will not 

support them. So it is better to just ally ourselves with the powerful people in Kiev and 

perhaps they will be, well, the Hungarians are so insignificant numerically that they will not 

bother them and perhaps somehow the Hungarians, unnoticed, can get what they want. 

Actually, the Hungarian educational system could exist and it could flourish  
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Me: That is actually one of my questions. Because… During 1997, 98 and 99, several laws 

and decrees were proposed, and some passed, in order to tighten the language regime within 

education and official administration… Was the Hungarian minority affected by this?  

G.J.: this was an always changing situation, sometimes there was a drive towards restricting 

the Hungarian educational system, and sometimes to be more generous… The Rukh 

movement was very friendly to Hungarians (and Hungary), but was opposed to autonomy, 

and very mad against Rusyns… They were friendly to us because they thought it supported 

their drive for independence… But, back to your question… In Hungarian schools the 

education is in Hungarian… Not an open attack on Hungarian schools as such, but 

introducing the Ukrainian language into the Hungarian schools, not only in language but in 

other subjects, this is in ongoing debate. So far we managed, well, you may disagree with this 

position, and many foreigners don’t understand this and they will say, “well the local people 

have to learn the language of the state and it is their advantage”. Well, I accept, but it is my 

experience… those who want to achieve something, those who want to go to university they 

can learn the language (of the state). Not necessarily very well, but at least when they go to a 

Ukrainian university they will learn the language.  

 

Me: Does Hungary mostly support the schools in Ukraine, the Hungarian schools in Ukraine? 

G.J.: Well, Hungary supports this high school or university, it is not called a university… and, 

well, perhaps there is some funds from the Ukrainian state, but very little, perhaps just 

symbolic… as for schools, I don’t think the schools receive regular payments from the 

Hungarian government, but from Hungarian foundations and churches…  

Me: But these schools are private? 

G.J.: No, they are mostly state schools…  

Me: But then they get their funds from the Ukrainian government?  

G.J.: Well, yes, sort of, but that is not sufficient. There are sometimes drives to help… There 

is, well, obsession is not the right word, there is a drive among many Hungarians to help 

Hungarians outside Hungary and as today the poorest are the Hungarians in Subcarphatia and 

the Hungarians in the most need of help so relatively speaking more is given, and also people 

visiting them, to help the locals and so on…  
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Me: Do you think that the reason for why the Ukrainian government has not tried to shut these 

schools down is because they don’t really have to pay too much for them…?  

G.J.: Well, that may be an explanation, but also it is not so much financial kind of 

considerations, but well, still they do not fear the Hungarians. So, why not allow this kind of 

hobby? They don’t care in Kiev… And also, Ukrainians don’t have any kind of grudge 

against the Hungarians. 

Me: Would you say that the Hungarian-Ukrainian relationship has been good throughout the 

90s?      

G.J.: On the whole they were quite good… At the time, for the Ukrainian leadership Hungary 

mattered a bit, certainly mattered more than today. Well, nowadays they have much more 

serious headaches…  

Me: Would you say that the Ukrainian government tried to enforce or impose this national 

idea to a larger degree upon Russians than Hungarians?  

G.J.: huh, difficult question. Because I think nobody is sure about that… The Russians with 

Russia behind them have a chance to split whatever territory they want and the best guarantee 

against that is if people there would be strongly opposed to not only politically joining Russia 

but to be considered Russian, so the Ukrainian nationalist dream is that all the people forget 

Russian and or learn Ukrainian, and the more extinct the language is the better… It does not 

matter if there is this ethnographic kind of strange ethnographic little group continuing to live 

as Hungarians, and have their very strange language… To some degree it is an advantage for 

the Hungarians that they are so small…  

Me: … So they are insignificant… But who is the Ukrainian government trying to 

nationalize? Because from what you are saying I don’t get the impression that they were 

really trying to nationalize the Hungarian minority.  

G.J.: Yet. 

Me: Ok, yet. But they haven’t tried during the 1990s.  

G.J.: Well, after all, we have contracts and agreements… The Hungarian-Ukrainian treaty 

really prohibits nationalizing Hungarians. But, only as long as there are Hungarians there.  
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Me: Finally, I would just like to thank you for the interview and ask if you want me to make 

you anonymous in my paper? 

G.J.: No, no, that is not necessary.  

 

Vedlegg 2 – Transkripsjon av avtale mellom Ungarn og Ukraina 1993 
 

Oversatt av Eva Sarfi på bånd.  

Felles erklæring om møte mellom den Ungarske republikken statsminister og den 

ukrainske republikkens president 

Josef Antall, den ungarske republikkens statsminister gjorde et besøk den 30. april 1993 i 

Ukraina etter invitasjon av Leonid Kravtsjuk. Den ungarske statsministeren og Ukrainas 

president stadfestet med tilfredshet at de de ungarsk-ukrainske forbindelsene utvikler seg 

dynamisk. De utvekslet synspunkter i forbindelse med videreutvikling av disse forbindelsene. 

Partene orienterte hverandre om deres respektive lands politiske og økonomiske utvikling, de 

utviklet deres respektive interesser i forbindelse med en mer effektiv utvikling av de bilaterale 

forbindelsene. De orienterte hverandre om videreutviklingen av avtalen som de underskrev 

den 26. og 27. februar 1993 under deres møte i Budapest (da underskrev de en 

prinsipperklæring, og nå orienterte de altså hverandre om videreutviklingen av denne 

prinsipperklæringen). De utvekslet synspunkter om de fruktbare og gjensidige fordeler som 

dette samarbeidet kan ha i fremtiden. De vurderte veldig positivt samarbeid innen handel og 

økonomi, og teknikk og vitenskap. De skal også diskutere videre økonomisk og finansielt 

samarbeid og også samarbeid om logistikk. De erklærte deres ambisjon om å fremme 

forbindelsen mellom de to landene som også ble undertegnet i en avtale den 6. desember 1991 

(avtale om godt naboskap), og de skal videreutvikle denne avtalen på grunnlag av 

internasjonale juridiske normer og prinsipper og de skal sikre alle forutsetninger for at dette 

samarbeidet skal fungere. Begge landene anser den nasjonale sikkerheten som er stor 

betydning, og at de nye internasjonale strukturer og forumer er viktige, og de må samarbeide 

innenfor rammene av disse. De vektla at de støtter OSSC og utvekslet synspunkter omkring 

samarbeider innenfor denne rammen. Partene støtter deres gjensidige utenrikspolitiske 

ambisjoner og initiativer, som tjener det europeiske samarbeidet og den europeiske 

integrasjon og europeisk stabilitet og sikkerhet. Den ungarske part er villig til å samarbeide 
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med den ukrainske part i de relevante internasjonale organisasjoner som NATO og den 

ungarske part vil så snart som mulig initiere forhandlinger på et lavere nivå hvor Ungarn også 

i disse internasjonale fora kan fremme Ukrainas sikkerhet og stabilitet. Den ungarske part 

legger veldig stor vekt på et uavhengig demokratisk Ukraina som stabiliserende faktor i 

Europa. Den ukrainske part verdsetter veldig den ungarske utenrikspolitikk som vektlegger 

samarbeid og regionens stabilitet. Den ungarske part støtter Ukraina og Ukrainas deltakelse i 

de sentraleuropeiske samarbeidsorganene og at Ukraina i stadig større grad kan bli integrert i 

disse.  

 

Partene er enige i at Subcarpatia og alle områdene som grenser mot Ungarn bør innta en 

viktigere rolle i de to landenes samarbeid. De to partene skal studere hvordan det kan være 

fruktbart å utvikle bestemte økonomiske regioner i disse grenseområdene i tråd med de to 

landenes lovverk. Hvis man får gunstige utsikter for dette så kan man realisere det i praksis. 

  

Begge partene støtter et grensesamarbeid på flere nivåer og at dette samarbeidet skal utvides 

og at denne regionen skal kunne inkluderes i rammen av euroregionene, og de ønsker 

Europarådet velkommen i å fremme dette samarbeidet (de ønsker altså at dette 

grensesamarbeidet skal bli en del av EUs Euroreg-samarbeid). Partene snakket om FN-

sanksjonene mot Jugoslavia og hvordan endringen av denne regionen påvirker deres økonomi 

og hvordan de økonomiske ulempene kan forbedres. Partene vektla beskyttelsen av 

minoriteter basert på den ungarsk-ukrainske fellesuttalelsen og at denne uttalelsen også har 

internasjonal betydning fordi den internasjonalt skaper et positivt bilde av landene. De var 

også enige i at denne avtalens ånd så er det riktig å bevare de nasjonale minoritetens språklige 

og kulturelle identiteter og innføre alle tiltak som muliggjør dette. Den ungarske republikk 

skal bidra til at dette skal muliggjøres og hvis dette realiseres så vil det igjen heve Ungarns og 

Ukrainas anseelse internasjonalt. De vektla at begge landene garanterer i henhold til deres 

eget lovverk opprettelsen av lokal-kommunalt demokrati. Den ungarske part uttrykte 

tilfredshet over de betydelige skritt som Ukraina har foretatt for at den ungarske minoriteten i 

Subcarpatia kan få realisert personlig frihet og nasjonal-kulturell autonomi og at det er blitt 

iverksatt juridiske garantier og nasjonale lover som tjener denne interessen. Og Ungarn 

verdsetter at Ukraina gjør alt for at disse lovene også blir implementert. Den ukrainske part 

håper at også Ungarn vedtar lover som beskytter og sikrer rettighetene til ukrainere som lever 
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i Ungarn. Partene er enige i at alle økonomiske-kulturelle organisasjoner i begge land skal 

fremme de gjensidige forbindelsene, og partene ble enige om at de skal fortsette deres 

bilaterale konsultasjoner for å fortsette diskusjonen om de sakene som de er enige i at de skal 

fremme.  

 

7. mai: utenriksministeriets erklæring om en grunnleggende kontrakt mellom den 

ungarske republikk og Ukraina og hvordan den skal ratifiseres 

Den ungarske republikkens regjering har siden den ble dannet forstått og støttet Ukrainas 

uavhengighetsambisjoner og i den forbindelsen er den spesielt opptatt av ungarerne i 

Subcarpatia. I den forbindelse initierte den ungarske presidenten, Árpád Göncz, i september 

1990 et besøk i Kiev og Subcarpatia og i kjølvannet av disse besøkene møttes også 

statssekretærene i utenriksdepartementene og de kom opp med ideen om en grunnleggende 

kontrakt mellom de to landene. I det første utkastet som kom i året 1991 og som ble utarbeidet 

av Ukraina der sto det ingenting om den ungarske minoriteten og heller ikke om grensen 

mellom de to landene. Etter flere ekspertmøter og etter et krav fra ukrainerne så har også det 

at den ukrainske grensen står fast kommet inn i utkastet til kontrakten. Etter at Kravtsjuk var 

på besøk i Ungarn i mai 1991 uttalte den ungarske statsministeren høylytt et behov om 

samarbeid om ungarerne i grenseområdene. I forbindelse med dette og etter grundige 

diskusjoner så underskrev de ungarsk-ukrainske parter et dokument/en erklæring mellom den 

ungarske republikk og den ukrainske sosialistiske sovjetiske republikk om grunnprinsippene 

mellom disse to republikkenes samarbeid i forbindelse med å sikre de nasjonale minoriteters 

rettigheter i rammen av internasjonale regler. Dette dokumentet som ble undertegnet for to år 

siden er det viktigste dokumentet angående minoritetenes rettigheter, det har også et 

appendiks der detaljene om hva ekspertene mener skal være de viktigste tiltakene for at den 

nasjonale minoriteten skal sikre sine rettigheter er nedfelt. I oktober 1991 utarbeidet man det 

andre utkastet av den ungarsk-ukrainske grunnkontrakten. I dette utkastet er alle 

kontroversielle temaer tatt ut, særlig kontroversielle setninger angående territorielle krav. 

Paragraf 17, som også handlet om den ungarske minoritets rettigheter, er endret. Dette 

skjedde på grunnlag av et ekspertmøte i Kiev i slutten av oktober.  

I den påfølgende periode ble man enige om at i Ukraina, og mer spesifikt i Subcarpatia, der 

skal befolkningenes språk kunne brukes på lik linje med statsspåket. De fortsatte i stor fart 

forberedelsene av en minoritetslov og man kunne føle sterkt at den ungarske minoritetens 
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situasjon forbedret seg. Den ungarske regjeringen hadde som standpunkt at Ungarn snarest 

mulig skulle opprette diplomatiske forbindelser med det uavhengige Ukraina. Etter at 

utenriksministeren hadde fulgt prosessen nøye så kunne han anbefale at statsministeren 

undertegner den ungarsk-ukrainske kontrakten og det gjorde Josef Antall i 1991, 6. desember. 

Utenriksminister holdt da også en tale den 3. mai 1993 hvor han forklarte dette. Ukraina 

inntar viktig plass blant Ungarns naboer ikke bare på grunn av politikk og økonomi, men 

særlig på grunn av et internasjonalt juridisk synspunkt. Ukraina var før 1991 ikke en suveren 

stat, var ikke et internasjonalt juridisk subjekt og hadde ingen avtale med sine naboer om 

grensegarantier. Derfor ba og ber Ukraina av sine naboer en avtale som inneholder en 

erklæring om at naboen ikke har territorielle krav og garanterer grensene, og av alle naboene 

som de ikke har en fredsavtale med, og Ukraina har allerede inngått en slik avtale med 

Tyskland og polen. De krevde dette før de ble suverene. Den ungarsk-ukrainske kontrakten er 

på alle måter fordelaktig for ungarerne som bor i Subcarpatia. Det viser de to siste årenes 

historie, og vi ser også dette ut ifra avtalen som ble undertegnet 30. april 1993. I dette 

dokumentet omtales den ungarske minoritetens rettigheter. Den ungarske regjering hadde som 

et av sine mål og fremme ungarernes kulturelle og politiske rettigheter så mye som mulig og 

at disse også blir implementert, at de også får lokale, politiske rettigheter i kommunene og at 

de skal føle seg i sikkerhet på den jord de har bodd i tusenvis av år.  

Den ungarske regjering har gått utover de prinsippene som er nedfelt i Helsinki-avtalen av 

1975 fordi den har ønsket at minoritetsrettighetene skal gjelde i enda mer omfattende grad enn 

det som er i denne avtalen.     

 


