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Demonstranterna i Kiev protesterar inte enbart för att de tror på EU, de
protesterar även för att de känner en utbredd politisk maktlöshet.

Det menar Mi Lennhag, statsvetare i Lund.
- De jag har pratat med som är på plats säger att demonstrationerna

känner att den politiska ledningen gör som den vill, säger hon.

För drygt en vecka sen blev det klart att Ukraina i dagsläget inte kommer att samarbeta
med EU i ett frihandelsavtal som gäller import och export mellan olika länder. I stället
antyder ukrainska politiker att de vill inleda ett samarbete med Ryssland.

Mi Lennhag är doktorand statsvetenskap vid Lunds universitet:
- Demonstrationerna handlar om två saker. Det ena är att en majoritet inte vill ha ett

närmare samarbete med Ryssland om det låser upp Ukraina en lång tid framöver. Den
andra delen är att folk protesterar mot att de ukrainska politikerna spelar ett maktspel,
säger hon.

Ryssland lockar med en tullunion där de vill gå ihop med Vitryssland, Kazakstan och
Ukraina.

Om man i stället skulle närma sig EU så skulle det innebära något nytt för Ukraina,
både politiskt och ekonomiskt, menar Mi Lennhag.

- Det ryska förslaget hade inneburit att Ukraina skulle få det lättare att handla med
dessa östeuropeiska handelspartners, säger Lennhag och menar att det inte enbart är
avtalet kring handel som gör att folk protesterar i Kiev.

Svårt för folket att få gehör
- Man protesterar mot att ledarna så pass snabbt har svängt till att lockas mer av ett

långsiktigt samarbete med Ryssland, ett bevis på att folket har svårt att få gehör för
sina politiska åsikter.

Hon tror också att många protesterar mot ett övervåld från poliser som synts vid
veckans allt större demonstrationer.

- Demonstranter slogs ner ganska våldsamt, säger Mi Lennhag.
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De flesta som demonstrerar är yngre personer som kommer från huvudstaden Kiev.
Demonstrationerna har hela tiden varit fokuserade till landets huvudstad Kiev.

- Men nu har det spridit sig till bland annat nordöstra Ukraina vid gränsen mot
Ryssland.
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