
Af  FREDE VESTERGAARD 

CHISINAU – Moldova dukker sjældent 
op i nyhedsspalterne. Men tømningen 
af tre moldoviske banker for ca. 900 
millioner dollars – hvilket sat i forhold 

til BNP-niveau svarer til 250 milliarder kroner i 
dansk økonomi – har vakt en vis opmærksomhed 
også uden for Moldova.

Så meget mere som det løbende tovtrækkeri 
mellem Rusland og EU/USA om Ukraine og 
Balkan-landenes sympati og tilhørsforhold også 
omfatter Moldova. 

Med russisk TVs meget store indflydelse på 
meningsdannelsen i Moldova gennem kabel-tv 
og paraboler sker der i denne tid en yderligere 
splittelse mellem de to dominerende sproggrup-
per – de russisk-talende, som fortrinsvis retter 
blikket mod Moskva, og de rumænsk-talende, 
som generelt er mere vestligt orienterede. 

Kampen om Moldova er – ligesom for Ukraine 
– skærpet af en associeringsaftale med EU, der 
blev underskrevet i juni 2014. Den har dog ikke 
ført til militær intervention. Moldova grænser 
ikke op til Rusland, men der er russiske tropper i 
udbryderrepublikken Transnistrien. 

Men Putin, der forsøger at trække Moldova ind 
i Den Eurasiske Økonomiske Union, reagerede 
på aftalen med EU ved at indføre diverse hin-
dringer for Moldovas vigtige eksport til Rusland 
af blandt andet vin og landbrugsprodukter, og 
hævdede, at EU-reglerne står i vejen for eks-
porten til Rusland. Den vigtige migration af 
moldovisk arbejdskraft til Rusland er også blevet 
vanskeligere.

Aftalen var ved at koste den pro-vestlige rege-
ring magten ved valget ultimo november sidste 
år, men det lykkedes regeringen at fastholde mag-
ten, dels ved forskellig valgmanipulation, dels 
ved en demokratisk, om ikke juridisk tvivlsom 
udelukkelse af det pro-russiske parti Moderland 
få dage før valget, begrundet med ulovlig pen-

gestøtte fra Rusland. Dermed opnåede den pro-
vestlige regeringsblok 45 procent af stemmerne 
mod den mere EU-kritiske blok, Socialisternes og 
Kommunisternes 38 procent.

I et forsøg på at begrænse den russiske propa-
ganda gennem TV har regeringen udarbejdet, 
men foreløbig udskudt et lovforslag om at stoppe 
re-transmission af russisk TV med henvisning til 
en konvention om TV over grænserne fra 2002.

EU-aftalen ikke populær
Selv om man næppe noget steds i EU ser så 
mange EU-flag pryde gadebilledet og offentlige 
bygninger som i Chisinau, er EU-aftalen ikke 
overvældende populær i befolkningen. 

Den kræver indførelse af mange nye regler, og 
nogle frygter for eksporten til Rusland. Dertil 
kommer krav om ikke-diskrimination, som 
blandt andet omfatter homoseksuelle. Og accept 
af homoseksualitet er der meget lidt af i den 
brede befolkning og i den ortodokse kirke, så det 
er en godbid for dem, der modarbejder tilknyt-
ningen til EU. 

Alle partier er desuden dybt korrupte og til 
købs for rige oligarker. Det samme er administra-
tionen og mange af dommerne. Læger og lærere 
skal have ekstra betaling. EUs løbende støtte til 
reformprocessen og korrupte, skiftende regerin-
ger gennem en årrække uden synderlige resultater 
associeres af mange mennesker med en forhadt 
elite og den økonomiske stagnation, og det har 
skadet EUs troværdighed, siger kilder i Chisinau. 

Moldova har ikke status som kandidatland, 
men på mandag skal parlamentet i Moldova efter 
planen tage stilling til regeringens forslag om at 
søge optagelse i EU. En EU-diplomat siger, at 
EU-Kommissionen har advaret mod at gøre det, 
fordi Moldova i givet fald vil få et nej, fordi det 
ikke opfylder de såkaldte Københavns-kriterier.

Bemærkelsesværdigt er, at USAs bistandsorga-
nisation USaid, der er massivt til stede, opmun-
trer til moldovisk medlemskab af EU gennem 

finansieringen af en kampagne med sloganet 
Moldova Es Patria Mea. Indirekte er det en kam-
pagne for et nærmere samarbejde med EU. 

Antonita Fonari, der er generalsekretær i en  
paraplyorganisation for ngo’er, siger, at kampag-
nen føles irriterende af det civile samfunds orga-
nisationer og synes, at USA bør fare med lempe. 
Der foregår en magtkamp mellem Rusland og 
USA om Moldova, mener hun.

Europas fattigste land
Moldova er et lille land med 3,5 millioner 
indbyggere, der er klemt inde mellem Ukraine 
og Rumænien og er lidt mindre end Danmark. 
Det er det fattigste land i Europa med en typisk 
månedsløn efter gældende valutakurs på ca. 2000 
kroner – det vil sige en timeløn på godt en dollar 
– om end også et ret lavt prisniveau. De knap 
700.000 pensionister får en pension på ca. 500 
kroner. Begge tal ifølge Moldovas Statistik.

Cirka en fjerdedel af befolkningen i den er-
hvervsaktive alder er arbejdsmigranter i en større 
eller mindre del af året og sender penge hjem til 
familien. Dels fra Rusland, især fra Moskva, dels 
fra EU-området, især Rumænien samt Italien 
og Spanien, hvortil moldovere i praksis har fri 
adgang, fordi Rumænien tilbyder moldoverne 
rumænsk pas.

Siden 1990 er folketallet faldet fra 4,4 til 3,5 
millioner på grund af fødselsunderskud og ud-
vandring. Ifølge WHO har Moldova det største 
alkoholforbrug pr. capita i Europa og er også et af 
de mest tobaksrygende.

Siden Sovjetunionens opløsning har Moldova 
været et selvstændigt land, men sjældent omtalt i 
nyhederne. I 1991 erklærede to dele af Moldova 
sig for selvstyrende, efter at uafhængighedserklæ-
ringen indførte rumænsk som officielt sprog og 
erstattede det kyrilliske alfabet med det latinske.

Sprogbeslutningen udløste – ligesom i Ukraine 
efter de pro-vestlige kræfters magtovertagelse 
i februar 2014 – kampe med separatister. De 

kostede i 1991 omkring 700 mennesker livet og 
endte med, at der stadig er omkring 1500 rus-
siske soldater stationeret i den lille udbryderrepu-
blik, Transnistrien. Den ligger med ca. 500.000 
indbyggere øst for floden Dnestr med sin lille 
hovedstad Tiraspol. 

Budgettet er i vidt omfang finansieret af 
Rusland. I denne måned er lønninger og 
pensioner imidlertid skåret ned til 70 procent 
af det hidtidige niveau, fortalte Transnistriens 
viceudenrigsminister, Vitalij Viktorovitj Ignatiev, 
i sidste uge til en besøgende gruppe fra Det 
Udenrigspolitiske Selskab. Han undlod at svare 
på, om det skyldes Ruslands økonomiske proble-
mer efter faldet i oliepris og rubelkurs. 

Den frosne konflikt har bremset interes-
sen for udenlandske investeringer i Moldova. 
Økonomien har stået stille eller været i tilbage-
gang i de sidste 25 år. 

Rumænsk fortid
Historisk er Moldova et af tre fyrstendømmer, 
der tilsammen i overvejende grad har været 
beboet af rumænere. På gamle kort kaldes det 
Bessarabien efter fyrstefamilien Bessarab. I 
1812 blev det annekteret af Rusland, men efter 
Første Verdenskrig blev Moldova i 1918 en del af  
Rumænien.

Men i den tysk-russiske Molotov-Ribbentrop-
pagt indgik også – udover russisk erobring 
af Baltikum og halvdelen af Polen – at 
Sovjetunionen kunne sætte sig på Moldova. I 
1940 blev Moldova indlemmet i Sovjetunionen, 
og tusinder blev deporteret til Centralasien, mens 
et stort antal russere og ukrainere siden blev flyt-
tet til Moldova – ligesom det skete i de baltiske 
lande. Derfor er der i dag et stort russisk mindre-
tal i Moldova. 

Kører man fra Bukarest til Moldova, ses på 
rumænsk område graffiti, der kræver genforening 
af Rumænien og Moldova, men meningsmålin-
ger i Moldova viser – trods historisk og kulturel 

tilknytning til Rumænien – at  kun omkring 20 
procent synes om denne idé. 

En demonstration i Chisinau sidste weekend 
til fordel for en genforening – arrangeret af en 
rumæner, der efterfølgende blev udvist – samlede 
kun omkring 3.000 deltagere. 

Bankskandalen
Det var langt færre end ved en demonstration 
den 3. maj, hvor 50.000 mennesker mødte op 
for at protestere mod regeringens håndtering af 
bankskandalen. 

Tre banker blev kort før valget i novem-
ber tømt for likviditet. Forud var gået meget 
store indskud fra tre russiske banker, bl.a. 
Gazprombank. 

Staten gik ind og garanterede alle indskydere 
i de tre banker, uanset størrelsen af indskuddet. 
I alt var garantien på 870 millioner dollars. Det 
svarer til cirka 15 procent af Moldovas BNP eller 
efter dansk målestok over 250 milliarder kroner. 

Under demonstrationen blev det krævet, at en 
revisionsrapport, udarbejdet for Nationalbanken 
af det amerikanske konsulentfirma Kroll, blev 
offentliggjort. Det fik parlamentsformanden 
Andrian Candu til at lægge den ellers fortro-
lige, 83 sider lange Kroll-rapport på nettet i sin 
originale engelsksprogede udgave. Hovedmanden 
i et netværk af svindlere, der sammen har hjulpet 
med at tømme bankerne og skaffet pengene af 
vejen, er ifølge rapporten en 28-årig hovedrig 
oligark, Ilan Shor. Han har kontrol over de tre 
banker og ejer et stort antal virksomheder, der 
har stået som låntagere, og som sendte pengene 
videre som indskud i offshore banker.

Ilan Shor erklærer sig uskyldig og er ikke sigtet, 
men dog under husarrest. Sagen kører stadig. 
EU – der har en vis indflydelse, fordi Moldova 
årligt får omkring en milliard kroner i støtte til 
reformprocessen – insisterer på, at de skyldige 
straffes, og at pengene findes. Fortsættelse følger 
engang...

Moldova. Kan en oligark tømme tre banker for et beløb, der i Danmark ville svare til 250 milliarder kroner? I Moldova, hvor EU og Rusland kappes om indflydelse, kan det ske.

Klemt mellem øst og vest

Af JAN BO HANSEN 

Da den makedonske opposition i sidste uge mobilise-
rede et sted mellem 10.000 og 40.000 demonstran-
ter, der krævede regeringschefen Nikola Grujevskis 
afgang, så det ud, som om regeringen var færdig: 

Det budskab blev da også ombåret i de europæiske medier. 
Men i mandags besvarede regeringen demonstrationen 

med en moddemonstration af samme størrelse, måske endda 
med nogen overvægt til regeringssiden, og situationen er kørt 
fast.

Begge parter har kunnet mobilisere albanere, som udgør en 
fjerdedel af befolkningen. Og begge parter har nu oprettet de-
res egen lille teltby midt i Skopje, kun 800 meter fra hinanden 
og med alle muligheder for voldelige sammenstød mellem de 
to repræsentanter for den sande folkevilje. Her vil de holde ud, 
indtil den anden part er mør. 

Oppositionens demonstration havde som æresgæst 
Bulgariens forhenværende premierminister Sergej Stanisjev, 
der blev væltet for to år siden, også af demonstrationer. Han 
overbragte mange hilsener fra de europæiske socialdemokra-
tier, som han på en eller anden måde synes at repræsentere. 

Den nuværende bulgarske regeringschef, Boiko Borissov, 
mobiliserede til gengæld tropper ved grænsen til Makedonien, 
til nogen overraskelse for bulgarerne selv. Nu har ingen af disse 
lande meget at gøre godt med i militær henseende, heller ikke 
den bulgarske hær vil være i stand til at foretage store offensive 
operationer. Alligevel må man formode, det gør et dårligt 
indtryk på den makedonske befolkning. 

Regeringschefen siden 2006 og Makedoniens stærke mand, 
Nikola Grujevski, så i oppositionens demonstration et forsøg 
på statskup. Grujevski var også leveringsdygtig i en forklaring 
på oppositionens styrke og aktivitet: Det var udenlandske ef-
terretningstjenester, der angav retningen og leverede de midler, 
der skal til for at holde oppositionsapparatet kørende, i denne 
omgang i fire måneder. 

Den samme forklaring gav den russiske udenrigsminister 
Sergej Lavrov: Det var endnu et amerikansk forsøg på at gen-
nemføre en »farverevolution«, som Den Orange Revolution i 
Kijev 2004. 

Krisen er nemlig ikke ganske ny. Juleaftensdag 2012 stødte 
tilhængere og modstandere af regeringen sammen i selve par-
lamentet, og oppositionen forlod derefter det parlamentariske 
arbejde. 

I marts det følgende år lykkedes det EU at skabe et kom-
promis, men kun for en kort tid, så forlod oppositionen igen 
parlamentet og har ikke deltaget siden.

Aflytninger 
Denne runde af konflikten begyndte i februar, da lederen af 
det største oppositionsparti, Zoran Zajev, fik fingre i aflytnin-
ger af regeringsmedlemmers indbyrdes samtaler. Der skal være 
tale om i alt 670.000 klip, aflytninger af mere end 20.000 
personer, som Zoran Zajev hævder at have modtaget fra »pa-
triotiske makedonere« i den hjemlige efterretningstjeneste. 

De viser, eller synes at vise, korruption og fråseri i regerin-
gen, hvad der ganske vist ikke kommer som nogen stor over-
raskelse for befolkningen, men det er alligevel noget andet at 
høre det direkte fra hestens egen mule. 

»Det er den bedste Mercedes i hele Sydeuropa,« siger 

indenrigsministeren begejstret om sin ny bil til 750.000 euro. 
Den makedonske indkomst per capita er cirka en tiendedel af 
den danske, så disse beløb vakte opsigt i befolkningens lavere 
aflønnede lag. 

Men aflytningerne viste ikke kun grådighed, det blev også 
diskuteret, hvordan man kan åbne valgurner og lukke dem 
igen, uden at det kan opdages. Og, som det alvorligste indtil 
nu, afslører klippene angiveligt forsøget på at dække over 
drabet på en 22-årig studerende, som politiet mistænkte for at 
tilhøre oppositionen og derfor var kommet til at prygle ihjel. 

Nikola Grujevski benægtede ganske vist ikke, at han 
optrådte på klippene, men påstod, at de var manipuleret til at 
give dette indhold. 

Efter offentliggørelsen var regeringschefen nødt til at smide 
ballast over bord. Det skete med afskedigelsen af indenrigsmi-
nisteren, transportministeren og chefen for efterretningstjene-
sten, Saso Mijalkov. De er alle tre gamle venner af regerings-
chefen, Saso Mijalkov også hans fætter; han har været med 

siden 2006 og vil næppe forlade makedonsk politik. De lagde 
alle tre vægt på, at de var uskyldige som lam og kun gik af for 
at støtte regeringslederen.

Kumanovo 
Hvis det var blevet ved korruption og mishandling af politiske 
modstandere, ville det ikke have fået den store betydning. 
Men for to uger siden kom det imidlertid til blodig vold, da 
22 mennesker blev dræbt i byen Kumanovo 40 kilometer nord 
for Skopje. Byen ligger i den albanske del af Makedonien, men 
er selv en blandet by med 130.000 indbyggere. Kampene fandt 
sted i det albanske kvarter og varede to dage, den 9. og 10. maj. 

Også her er der mindst to meget forskellige forklaringer. 
Regeringens version går ud på, at en albansk gruppe, en aflæg-
ger af UCK, friskarerne fra Kosovo, havde sat sig for at erobre 
byen, og ikke kun den. Den 17. maj ville de sammen med den 
socialdemokratiske opposition slå til mod den lovligt valgte 
regering. 

Over 40 islamistiske krigere, til dels hærdet i kampe i 
Mellemøsten, var sevet ind i byen for først at erobre den,  
dernæst resten af Makedonien. »De ville have ædt os  
levende,« råbte Grujevski under den regeringstro demonstra-
tion.  

Ifølge lokale albanere angreb politi og militær den albanske 
del af byen uden anledning og uden varsel. De forklarer det 
med den krise, regeringen befinder sig i efter afsløringerne af 
aflytninger og valgsvindel: For at redde deres taburetter har de 
foranstaltet en massakre på deres egen befolkning, siger en af 
albanerne. 

Beklageligvis kan man ikke på forhånd sige, hvad der er 
rigtigt og forkert i de versioner. 

Det står fast, at politiet har taget 30 mennesker til fange. 
Af dem er 18 fra Kosovo, 11 er fra Makedonien, og en 
enkelt kommer fra Albanien. De kan være en del af den hær, 
premierministeren taler om, men de kan også være fremskaf-
fet til lejligheden som materiale for anklagemyndigheden. 
Grujevskis styre udviser i stigende grad autoritære træk og 
kunne måske gribe til den type manøvrer for at samle den 
slaviske befolkning omkring sig. 

Imod det taler, at regeringen er en koalition bestående af 
såvel slavisktalende som albansktalende. Da UCKs tidligere 
kommandant, Talat Xhaferi, blev udnævnt til forsvarsminister 
i Makedonien, protesterede veteranerne fra de regulære styrker, 
men det var nu et led i handelen mellem de to befolknings-
grupper, og veteranerne fik besked på at stikke piben ind. 

Også i demonstrationerne for og imod regeringen var der al-
banere på begge sider, og regeringen har indtil nu ikke ønsket 
nogen mobilisering på det etniske spørgsmål. 

Interesser
Men selv om regeringen lægger låg på de etniske konflikter, 
eksisterer de alligevel under overfladen. Og fra tid til anden 
finder de et håndgribeligt udtryk. 

Kumanovo var også en central by under kampene i 2001, 
da UCK eller dele af den tilsyneladende forsøgte at skabe et 
sammenhængende albansk område eller – som dets tilhæn-
gere siger – blot forsøgte at skaffe bedre forhold for albanerne. 
Kampene kostede et par hundrede mennesker livet og blev 
først standset efter mægling fra EU og USA. 

Hvor stor en del af stridighederne der var etnisk betinget, 
og hvor meget der var udløber af gangsteropgør eller interne 
albanske opgør, er vist aldrig rigtigt blevet afgjort. 

Men som den nu forhenværende bulgarske premierministers 
tilstedeværelse på regeringsmodstandernes demonstration 
viste, er det ikke uden betydning for omgivelserne, hvad der 
sker i Makedonien. 

Der er mange interessenter. Grækenland er en af dem, og 
striden om retten til navnet Makedonien fortsætter uanfægtet 
af økonomiske kriser. 

En anden interessent er Albanien, og med Kosovo er der 
kommet endnu en albansk aktør. Og Bulgarien – der betrag-
ter den slaviske del af befolkningen som ægte bulgarere og har 
givet en del af dem bulgarsk statsborgerskab – kan naturligvis 
heller ikke være uinteresseret. 

Bag dem står de store magter. Også selv om de ikke direkte 
skaber de begivenheder, som Grujevski og Zajev mistænker 
dem for at stå bag, kan de ikke være uinteresserede i udfaldet 
af magtkampen.   

Makedonien. Er det en albansk invasion? Eller en amerikansk? Regeringstilhængere og modstandere har etableret sig i hver sin teltby i Skopjes centrum, hvor de beskylder hinanden 
for det, der falder dem ind.  

Invasioner udefra

Tusinder i mod-demonstration til fordel for den makedonske regeringschef Grujevski. Det er »udenlandske 
efterretningstjenester«, der står bag modstanden mod ham, hævder han. FOTO: MAJA ZLATEVSKA/CROPIX/SIPA
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