Respons
Ukraina: Pravyj Sektor (Høyresektoren)
•

Når oppsto Pravyj Sektor?

•

Hvilken ideologi har Pravyj Sektor?

•

Hvilken oppslutning og betydning har Pravyj Sektor?

Majdan-revolusjonen

21. november 2013 brøt det ut demonstrasjoner i Kiev, på Uavhengighetsplassen (Majdan
Nezalezjnosti). Bakgrunnen var at president Janukovytsj ikke ville undertegne en
samarbeidsavtale med EU. Demonstrasjonene økte etter hvert i styrke og omfang, og
presidenten ble tvunget til å gå av. Han flyktet fra landet, og ble formelt avsatt av parlamentet
22. februar 2014. Rundt 100 mennesker var da blitt drept i sammenstøt mellom politi og
demonstranter, og rundt like mange var savnet.
Bevegelse og parti

Blant demonstrantene var det noen som var villige til å bruke vold. De dannet såkalte
selvforsvarsgrupper. Disse selvorganiserte, paramilitære gruppene bidro med logistikk og
taktisk lederskap i kampen mot presidenten (Wikipedia 2014a). Gruppene gjorde seg stadig
mer gjeldende, og framsto etter hvert som en bevegelse. Denne bevegelsen skulle bli
forløperen til Pravyj Sektor.
Etter revolusjonen ble bevegelsen grunnlagt som Parvyj Sektor (Høyresektoren) 22. mars
2014. Blant stifterne var Patriot Ukrajiny (Ukrainsk Patriot), Sotsial-Natsional’na Asambleja
(Sosial-Nasjonalistisk Samling), Tryzub (Trident) og Ukrajin’ska Natsional’na AsamblejaUkrajin’ska Narodna Samo-Oborona (UNA-UNSO – Ukrainsk Nasjonal Samling-Ukrainsk
Nasjonalt Selvforsvar) (Wikipedia 2014a). Bilyj Molot (Hvit Hammer) ble kastet ut allerede
før stiftelsesmøtet (Pravyj Sektor 2014).
Pravyj Sektor ble så offisielt registrert som et politisk parti 22. mai 2014 (Interfax-Ukraine
2014).
Leder er Dmytro Jarosj, som også er leder i partiet Tryzub (Wikipedia 2014b). Han har siden
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(Wikipedia 2014a). Russland har plassert Jarosj på en internasjonal liste over ettersøkte, og
anklaget ham for oppfordring til terrorisme (RT News 2014c). 1
I april 2014 flyttet Pravyj Sektor sitt hovedkvarter fra Kiev til Dnepropetrovsk. RT News
(2014a) skriver at Pravyj Sektor oppga som begrunnelse at de da lettere kunne følge
utviklingen i de østlige områdene. Noe senere siterte RT News (2014b) Pravyj Sektor på at
begrunnelsen var «to prevent the spread of the Kremlin infection.». For øvrig annonserte
Pravyj Sektor samtidig med flyttingen opprettelsen av enda en ny paramilitær skvadron, kalt
Donbass, ifølge RT News (2014a).
Parlamentet vedtok i april 2014 at alle paramilitære grupper skulle avvæpnes. Pravyj Sektor
protesterte mot vedtaket som de fant utidig, fordi de mente krig med Russland var på gang
(BBC 2014b). Dessuten ville våpen være nødvendig for å kunne forsvare seg mot mulige
framtidige overgrep fra myndighetenes side (Kramer 2014).
Overgangsregjeringen 2 har forsøkt å integrere de løselig organiserte militsgruppene i en
nyopprettet nasjonalgarde, men mange, blant dem Pravyj Sektor, har motsatt seg det (Kramer
2014). Jarosj hevder at Pravyj Sektor nå koordinerer sine aksjoner med det nasjonale rådet for
sikkerhet og forsvar.
Jarosj og andre medlemmer bruker svarte uniformer. Men dette er ikke en offisiell uniform,
de er kjøpt som uniformer for sikkerhetsvakter, ifølge Jarosj (Nemtsova 2014).
Ideologi

Ulike kilder bruker noe ulike betegnelser om ideologien til Pravyj Sektor. Wikipedia (2014a)
gir en rekke eksempler der fellesnevnerne er ytterste høyre og nasjonalistisk. Shuster (2014b)
omtaler partiet som en radikal ytre høyre-gruppe og en koalisjon av militante
ultranasjonalister. Shuster (2014a) hevder at ideologien grenser mot fascismen. Danilova
(2014) omtaler gruppen som radikal og ultranasjonalistisk, og legger til at bevegelsen er
demonisert av den statlige russiske propagandaen som fascistisk. Det russiske nyhetsbyrået
RT News (2014a & 2014c) for eksempel identifiserer Pravyj Sektor som en radikal
nyfascistisk og nynazistisk gruppe. Pravyj Sektor selv avviser kategorisk at de har noe med
fascisme å gjøre. Russland og russerne er hjernevasket, ifølge Jarosj, som hevder at det tvert
om er Putins regime som er fascistisk (Nemtsova 2014).
Organisasjonen ser på seg selv som ukrainske nasjonalister. En av lederne, Andrij Tarasenko,
definerer en nasjonalist som en person som er klar til å ofre sin tid, sin frihet og til og med sitt
liv for Ukraina og ukrainernes sak (Danilova 2014). Men selv om de er ukrainske
nasjonalister, snakker 40 prosent av medlemmene i Pravyj Sektor russisk, ifølge Jarosj
(Nemtsova 2014).
Medlemmene er kritiske til tradisjonell partipolitikk og er skeptiske til det de omtaler som de
imperialistiske ambisjonene til både Moskva og Vesten (Petro 2014). Organisasjonen har
deltatt i pro-EU-demonstrasjoner, men det endelige målet er en nasjonalistisk revolusjon og
ikke en nærmere tilknytning til Brussel (BBC 2014a).

1

RT News er finansiert av russiske styresmakter (Wikipedia 2014b).

2

26. februar 2014 ble Arsenij Jatsenjuk innsatt som fungerende statsminister.
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Pravyj Sektor står for en ekstremistisk og anti-demokratisk ideologi, ifølge International
Crisis Group (2014, s. iii). Bevegelsen har ingen interesse av EU. Under revolusjonen omtalte
de stadig hovedstrømmen av Majdan-demonstrantene som en del av systemet eller som en del
av problemet. International Crisis Group (2014, s. 10) hevder videre at Pravyj Sektor er enda
mer radikal enn det nasjonalistiske Svoboda.
Ivan Katchanovski ved universitetet i Ottawa siterer Jarosj på følgende: «We are against
degeneration and totalitarian liberalism, but we support traditional morals and family values,
against the cult of profit and depravity.» Katchanovski hevder at det Pravyj Sektor mener med
degenerering er homoseksualitet, og med totalitær frihet menes at menneskerettigheter går
foran nasjonens rettigheter. Nettstedet til Pravyj Sektor bruker ofte uttrykket «liberal
homodictatorship» når det omtaler moderne vestlige samfunn (Shynkarenko 2014).
LGBT-bevegelsen i Ukraina hevder at Pravyj Sektor og Svoboda har som politisk mål å
bekjempe homoseksualitet. LGBT-aktivister i Kharkiv hevder at de har mottatt trusler fra
både radikale høyre-grupper og pro-russiske grupper (UNHCHR 2014, s. 20). 3
President Putin har beskrevet Pravyj Sektor som en anti-semittisk, reaksjonær bevegelse som
for øvrig har gått fullstendig berserk (Shuster 2014b). Men jødiske ledere har tatt avstand fra
en slik beskrivelse, og Pravyj Sektor selv har tilbudt seg å beskytte jødiske steder i Odessa
(Ukrajin’ska Pravda 2014).
7. april 2014 ble jødiske minnesmerker i Odessa tilgriset med antijødiske slagord og
symboler, sammen med signaturen til Pravyj Sektor. Dagen etter møtte ledere for Pravyj
Sektor i Kiev rabbineren Avraam Volf, og forsikret ham om at Pravyj Sektor ikke stod bak
vandaliseringen. Pravyj Sektor var deretter med på å rengjøre minnesmerkene (UNHCHR
2014, s. 19).
Russland har hevdet at Pravyj Sektor har angrepet russisk-talende og jøder på Krim. Dette
brukte Russland som en av begrunnelsene for å sende tropper til Krim, og deretter annektere
halvøya. Associated Press hevder derimot at de ikke har funnet bevis for at Pravyj Sektor har
drevet hatkriminalitet (Danilova 2014).
Aktivitet og betydning under Majdan-revolusjonen

Forløperen til Pravyj Sektor har blitt beskrevet som en av de best organiserte og mest
effektive bevegelsene når det gjaldt å konfrontere politiet under demonstrasjonene på Majdan
(Gatehouse 2014). 4
Flere kilder, blant dem Shynkarenko (2014), trekker fram forløperen til Pravyj Sektor som en
av de viktigste aktørene i kampene i Hrusjevskoho-gaten i Kiev, i den mer voldelige
sluttfasen av Majdan-demonstrasjonene. 19. januar 2014 oppfordret bevegelsen sine
medlemmer til å ta med flasker for å kunne lage Molotov-cocktails og bomber (BBC 2014a).

3

Også andre politiske partier, blant dem Kommunistpartiet, har kommet med negative uttalelser om personer
med en ikke-heterofil legning (UNHCHR 2014, s. 20).
4

Forløperen til Pravyj Sektor var aktiv under revolusjonen også andre steder enn på Majdan i Kiev. OSSE
(OSCE & HCNM 2014, s. 35) for eksempel refererer til en hendelse i Kharkiv 14. mars 2014. To mennesker ble
da angivelig skutt og drept i sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av Majdan-revolusjonen.
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Shuster (2014a) omtaler forløperen til Pravyj Sektor som den militante delen av Majdanrevolusjonen. Vitalij Klitsjko og de andre opposisjonslederne kunne ikke uten videre kutte
forbindelsene til denne gruppen, da den hadde viktige funksjoner under revolusjonen. Dens
tilhengere forsvarte barrikadene rundt protestleirene på Majdan. Da opprørspolitiet forsøkte å
rive dem, var det Pravyj Sektor som ved hjelp av klubber, steiner, Molotov cocktails og
katapulter slo dem tilbake.
Mot slutten av Majdan-revolusjonen stjal Pravyj Sektor store mengder våpen fra et lager
tilhørende Innenriksdepartementet nær Lviv. Våpnene ble sendt til Kiev, men ifølge
demonstrasjonsledere og analytikere hadde de ingen avgjørende betydning i kampen om å
styrte presidenten. Etter revolusjonen leverte bevegelsen noe av våpnene tilbake, men beholdt
også noe (Kramer 2014).
Shynkarenko (2014) hevder at Pravyj Sektor var en marginal bevegelse inntil Majdanopprøret, men at dens rolle under revolusjonen var betydelig for ikke å si avgjørende for
Janukovytsj-regimets fall. 5 Det var Pravyj Sektor som først begynte å snakke samme språk
som Janukovytsj, etter at to måneder med protester ikke hadde ført til synlige resultater for
opposisjonen. De var de første som tok i bruk Molotov-cocktails og kastet steiner mot politiet
og bygde barrikader.
International Crisis Group (2014, s. 1) henviser til en ledende sosiolog som hevder at Majdanrevolusjonen ble drevet fram av middelklassen. Det var et opprør som var rettet både mot
regimet og opposisjonen.
Aktivitet og betydning etter Majdan-revolusjonen

Etter at regimet var blitt styrtet, og politiet hadde forlatt gatene i Kiev, patruljerte grupper av
unge menn, inkludert medlemmer av Pravyj Sektor, gatene, utstyrt med balltrær og geværer
(Gatehouse 2014). De fortsatte også å okkupere enkelte bygninger i Kiev og andre steder
(Danilova 2014).
Organisasjonen rekrutterer frivillige som er klare til å sloss mot russisk militær intervensjon
(Danilova 2014). Etter revolusjonen har Pravyj Sektor fortsatt med militær trening over hele
Ukraina, klare for å befri landet fra okkupanter, ifølge Yarosh (Nemtsova 2014).
Russland har beskyldt Pravyj Sektor for å ha brukt vold mot pro-russiske separatister i det
østlige Ukraina, noe Pravyj Sektor benekter. Men organisasjonen fortsetter å bruke en antirussisk retorikk (BBC 2014b).
Da separatister okkuperte offentlige bygninger i Slovjansk i april 2014, oppfordret Jarosj sine
tilhengere til å forsvare ukrainsk territoriell integritet (BBC 2014b).
Pravyj Sektor har vært aktive i kravet om å få fjernet dommere fra Janukovytsj-tiden. 7.-8.
april 2014 blokkerte Pravyj Sektor og andre Høyesterett og parlamentet for å få fortgang i den
såkalte lustrasjons-lovgivningen (UNHCHR 2014, s. 9).
11. april 2014 ble det rapportert at Pravyj Sektor i Rivne hadde brent dokumenter og stengt
kontoret til Kommunistpartiet. Kravet var at Kommunistpartiet måtte bannlyses så lenge

5

Shynkarenko (2014) sier det slik: «The Euromaidan won thanks to the resoluteness of people who were ready
to fight rather than to negotiate in parliament when any negotiation became pointless.»
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lederen for partiet, Petro Symonenko støttet separatistene i det sørøstlige Ukraina (UNHCHR
2014, s. 16).
Jarosj selv hevder at oppslutningen om Pravyj Sektor stadig øker, og at det derfor er vanskelig
å gi et eksakt tall for antall medlemmer, selv om det ganske sikkert er over 10 000. Jarosj
legger til at det er bestemte vilkår for å kunne bli medlem, nemlig patriotisme og «riktig»
atferd (Nemtsova 2014). McCoy (2014) hevder at det er 5 000-10 000 medlemmer. I
begynnelsen av februar 2014 hevdet Jarosj at Pravyj Sektor hadde 500 aksjonister på Majdan,
men at de kunne mobilisere 5000 om nødvendig (BBC 2014b).
Ved presidentvalget 25. mai 2014 fikk Jarosj 0,7 prosent av stemmene, noe som tilsvarer ca.
127 000 stemmer (Radio Ukraine International 2014). 6 Pravyj Sektor fikk ingen
representanter i regjeringen etter at regimet til president Janukovytsj ble styrtet (Danilova
2014). 7
Andreas Umland, professor ved Kyiv Mohyla Academy, hevder at Pravyj Sektor er helt
marginal. Dens betydning er overvurdert. Den prominente posisjonen skyldes ene og alene
medienes fokusering (Danilova 2014). 8 Ivan Katchanovski ved universitetet i Ottawa hevder
på sin side at Pravyj Sektor har de facto makt i hvert fall i noen vestlige ukrainske regioner,
som Rivne og Volyn (Shynkarenko 2014).
En ønskemotstander for Russland

Pravyj Sektor har blitt framstilt som en ønskemotstander for Russland og pro-russiske
aktivister i Ukraina. Nærmest daglig kommer det uttalelser fra dette hold der Pravyj Sektor
tilskrives ansvaret for sammenstøt i og rundt steder som kontrolleres av de pro-russiske, selv
om bevisene ofte er sparsomme eller mangelfulle. Pravyj Sektor er som en gave til russerne,
ifølge en diplomat (International Crisis Group 2014, s. 10). Den russiske offisielle
propagandaen har forsøkt å bruke Pravyj Sektor som bevis på at Majdan-demonstrantene var
ultraradikale nazister (International Crisis Group 2014, s. 1).
Russland gir stadig uttrykk for bekymring på grunn av det landet hevder er Pravyj Sektors
ekspansjon (RT News 2014a). Den russiske framstillingen har ført til at mange russisktalende i de østlige områdene har gitt uttrykk for frykt for en ultranasjonalistisk ideologi,
antirussisk retorikk, paramilitære organisasjoner og trusselen om bruk av vold (OSCE &
HCNM 2014, s. 92).
Russland og russisk-vennlige medier og representanter framstiller ofte Pravyj Sektor på en
svært kritisk, for ikke å si løgnaktig, måte. For utenforstående kan det være vanskelig å vite
hva som er fakta og hva som er ren propaganda. For eksempel meldte RT News (2014b) at 10
sivile ble skutt og drept av medlemmer av Pravyj Sektor i Slavjansk i det østlige Ukraina.

6

Petro Porosjenko vant valget med 54,7 % av stemmene. Ellers fikk lederen for Svoboda, Oleh Tiahnybok, 1,16
% av stemmene.

7

Det nasjonalistiske Svoboda fikk på sin side tre regjeringsmedlemmer (BBC 2014b).

8

Umland beskriver for øvrig Pravyj Sektor som «[…] an umbrella organization of extra parliamentary lunatic
fringe groups […]» (Danilova 2014).
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Tragedien i Odessa 2. mai 2014 9 ble framstilt som at 43 tilhengere av ukrainsk føderasjon ble
brent levende av den militante Pravyj Sektor (Voice of Russia 2014). 10

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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