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SLUT PÅ VÄNSKAPEN. Georgiens tidigare president Micheil Saakasjvili leder protesterna mot 
sin tidigare vän, Ukrainas president Petro Porosjenko. FOTO: EVGENIY MALOLETKA  

Ukrainas president Petro Porosjenko 
möter protester i huvudstaden Kiev.

Samtidigt kritiserar IMF att arbetet mot 
korruption hotas.

Petro Porosjenkos planer på 
att ta kontroll över anti
korruptionsmyndigheterna 
Nabu och Sapo orsakar kritik 
både inom och utom landet.

”Vi är djupt oroade över de 
senaste händelserna i Ukraina 
som kan vända framgångarna 
med att sätta upp oberoende 
institutioner för att bekämpa 
korruption på hög nivå. Vi 
uppmanar de ukrainska myn
digheterna och parlamentet 
att säkerställa självständig
heten för Nabu och Sapo”, 
kommenterar Christine 
Lagarde, chef för Internatio
nella valutafonden, IMF.

Hon ser kamp mot korrup
tionen som ett nyckelkrav på 
Ukraina, och nödvändig för 
att uppnå starkare och mer 
rättvis tillväxt,

”Det är också del av rege
ringens åtagande under pro
grammet med IMF.”

Martin Kragh, chef för 
Rysslands och Eurasienpro
grammet vid Utrikespolitiska 
institutet, UI, säger att skeen
det är ”typiskt” för Ukraina.

”Just när Ukraina har kom
mit tillbaka till den inter_
nationella kreditmarknaden, 
reformer har nått en kritisk 
nivå och ratingnivåerna är på 
väg uppåt, då reagerar Petro 
Porosjenko som att Ukraina 
är färdigt och inte behöver 
uppfylla EU:s krav mer. Det 
destruktiva beteendet kom
mer tillbaka.”

Han ser likheter med 2013.
”Då steg statsskuldsräntan 

och Viktor Janukovytj blev 
beroende av ytterligare lån 
från Ryssland. Det var början 

till slutet på hans tid vid mak
ten”, säger Martin Kragh.
Hur har Ukraina utvecklats 
under Porosjenko?

”Det har varit ett par steg 
framåt, och ett par steg bakåt. 
Han har åtgärdat en del pro
blem som slöseri och korrup
tion kring naturgasleveran
serna, och förenklat rutiner 
för bland annat deklaration 
och bolagsregistrering. Sam
tidigt har han inte velat stödja 
ytterligare arbete mot korrup
tion.”

Martin Kragh  säger att 
många reformer fastnar i par
lamentet, radan. 

”Där sitter många politiker 
med ekonomiskt intresse som 
de vill bevaka.”

Samtidigt pågår en konflikt 
mellan Petro Porosjenko och 
Georgiens tidigare president 
Micheil Saakasjvili. Presiden
ten utsåg honom i maj 2015 
till guvernör för länet Odessa, 
men han avgick redan  
i november 2016 då han ansåg 
att hans arbete mot korrup
tion motarbetades.

Därmed hamnade Micheil 
Saakasjvili i onåd. I somras 
blev han av med sitt ukrain
ska medborgarskap, men 

 supportrar bar honom i sep
tember över gränsen från 
Polen.

Konflikten har  eskalerat efter 
att Micheil Saakasjvili förra 
helgen arrangerade demon
strationer på Självständig
hetstorget Maidan. I tisdags 
arresterades han – och fritogs 
av supportrar.

”Konflikten med Micheil 
Saakasjvili verkar bisarr. Det 
känns som en kuslig skenma
növer eller distraktion, Jag har 
svårt att se hans strategi. Han 
är ingen politisk kraft i 
Ukraina. Hans opinionsstöd 
ligger på 1 procent, 2 procent 
max”, säger Martin Kragh.

Mi Lennhag , Östeuropa 
forskare på Lunds univer sitet, 
tror inte att Micheil Saakasj
vili vill ta presidentmakten. 

”Däremot försöker han 
skapa en opposition för att få 
Petro Porosjenko att avgå. Han 
anser att finns är en kriminell 
grupp kring presidenten.”

Hon säger att kritiken mot 
presidenten har tilltagit lång
samt.

”Ukrainarna börjar tröttna 
på att det inte händer så 
mycket.”
Kan Petro Porosjenko bli 
omvald?

”Det vore väl första gången 
i Ukraina. Det har varit en stor 
rotation på maktposterna, vil
ket försvårar stabilitet och 
utveckling. Samtidigt kan 
ukrainarna rösta på Poro
sjenko för att få lite lugn och 
ro. Då kan de välja någon som 
i alla fall inte har gjort så 
mycket skada.”
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Kiev – ett centrum för protester
■■ Den 21 november 2013 

startade demonstrationer  
i Ukrainas huvudstad Kiev 
mot dåvarande president 
Viktor Janukovytj. Han hade  
i sista stund sagt nej till ett 
färdigt samarbetsavtal med 
EU och i stället sökt lån från 
Ryssland.

■■ Växande protester, med 
totalt omkring 100 döda, 
tvingade den 22 februari 
2014 Viktor Janukovytj att 
avgå och fly till Ryssland.
■■ Det ledde i sin tur till ett 

krig mellan regeringsstyrkor 
och rysstrogna i östra 
Ukraina. 

■■ Kriget har hittills kostat 
över 10 000 liv och tvingat 
1,5 miljoner personer att  
fly.
■■ Den 25 maj 2014 valdes 

chokladfabrikören Petro 
Porosjenko till president 
med 54 procent av rösterna.
Källa: Di, Wikipedia

FÖLJER UTVECKLINGEN. 
Mi Lennhag , Östeuropafors-
kare på Lunds univer sitet.

Ny turbulens i Ukraina
Protesterna mot president Petro Porosjenko tilltar

Recep Tayyip Erdogan är den 
första turkiska statschef som 
besöker grannlandet på 65 år. 
Han började besöket med att 
ta upp behovet av att ”upp
datera” fredsavtalet från 1923, 

som gav Grekland de flesta 
öarna i Egeiska havet.

”Mycket har förändrats på 
94 år”, sa den turkiske presi
denten enligt nyhetsbyrån TT.

”Detta fördrag är inte för
handlingsbart. Det har inga 
brister och behöver varken ses 
över eller uppdateras”, 
 svarade Greklands president 
 Prokopis Pavlopoulos.

Även  premiärminister 
 Alexis Tsipras avvisade talet 
om omförhandling av avtalet.
Per Hammarlund, chefsstra
teg för tillväxtmarknader på 
SEB, tolkar den turkiska pre

sidentens beteende negativt.
”Han verkar använda 

mötet för att lyfta sin popu

laritet bland den inhemska 
opinionen. Han är pressad av 
nationalistiska partier. Att 
döma av mötet med hans 
 grekiske motpart försöker 
han framhäva sin bild som en 
stark nationalistisk ledare.”

Strategin är dock riskabel 
enligt Per Hammarlund. 

”Om han åker ifrån Grek
land utan att nå någon fram
gång kan resan framstå som 
misslyckad och ligga honom 
i fatet inför de stundande 
valen.”

Per Hammarlund ser Grek
landsresan som ett försök för 

Erdogan att flytta uppmärk
samhet från rättegången mot 
vice vd:n för statsädga Halk
bank i New York och landets 
dåliga relationer med andra 
EUländer.

”Med tanke på Greklands 
svåra relation med resten av 
EU finns det vilja från båda 
sidor att visa upp framgångar 
och välvilja. Grekland har en 
nyckelroll i Turkiets relationer 
med EU i och med Cypernkon
flikten. En lösning på den kon
flikten så tidigt efter att för
handlingarna bröt samman  
i somras är dock osannolik.”

Han tror inte heller att 

Grekland utlämnar de solda
ter som flydde Turkiet i sam
band med det misslyckade 
kuppförsöket 2016.

Samtidigt finns det , enligt 
Per Hammarlund, punkter 
där de två länderna kan 
komma överens.

”Planer på ökade kommu
nikationer – en bro, utökad 
färjetrafik, och ett snabbtåg 
– och samarbete mot terro
rism ligger i båda länders 
intresse. Där kan sannolikt de 
båda regeringarna rapportera 
om framsteg.”

MIKAEL BJÖRK

HISTORISK. President 
Recep Tayyip Erdogan är 
den första turkiska stats-
chefen som besöker Grek-
land sedan 1952.

Känsliga gränsfrågor på grek-turkiskt möte
Turkiets president Recep 
Tayyip Erdogan tog upp 
känsliga frågor när han  
på torsdagen besökte 
Grekland.

”Han verkar använda 
mötet för att lyfta sin 
popularitet bland den 
inhemska opinionen”, 
säger SEB-strategen  
Per Hammarlund.


