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Sammanfattning 
 
Titel: Svoboda – Fascister eller nationalister?  
 
Nivå: C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Sverre Lundqvist 
 
Handledare: Gabor Bora 
 
Examinator: 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur Aftonbladet och Dagens Nyheter har 
beskrivit partiet Svoboda kopplat till situationen i Ukraina som utspelat sig under 2013-
2014 kallat Euromajdan. 
 

Frågeställningar:  

- Hur beskrivs Svoboda i Aftonbladet och Dagens Nyheter under Euromajdan? 

 - Finns likheter mellan forskningsdiskursens beskrivning av Svoboda och den 

journalistiska diskursen? 

 - Hur står Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring Svoboda i relation till 

de två huvudsakliga narrativen inom Euromajdan-diskursen? 

 

 
Metod: Kritisk diskursanalys 
 
Material och slutsats: Diskursanalysen visade prov på att beskrivningarna av Svoboda 
skilde sig åt mellan tidningarna. Aftonbladets ledarsida uttryckte upprepade gånger 
stark kritik mot partiet, Dagens Nyheters dito nämnde partiet en enstaka gång. I artiklar 
nämnde båda tidningarna partiet flertalet gånger men beskrev Svoboda på olika sätt 
beroende på vad artiklarna handlade om.  
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1. Inledning 
 
 
Fler och fler högerpopulistiska partier går framåt i Europa; Front National i Frankrike, 

Gyllene Gryning i Grekland, och Ukip i Storbritannien. I Sverige har vi ett av medier 

kritiserat högerparti sittandes i riksdagen. Var och varannan vecka finns att läsa om 

någon sverigedemokrat som antingen har uttalat sig kritiskt mot invandring eller varit 

allmänt verklighetsfrånvänd. Inga andra riksdagspartier vill frivilligt samarbeta med 

dem, med hänvisning till att partiet i grunden är rasistiskt.  

Protesterna på Majdan-torget under vinterhalvåret 2013-2014 har sett ett parti som på 

flera håll beskrivs som än mer extremistiskt än Sverigedemokraterna få fyra 

ministerposter i interimsregeringen. Partiet Svoboda (ukrainska för ”frihet”) har under 

det senaste decenniet gått ifrån att ha någon enstaka representant i stadsfullmäktige 

till att vara största parti i tre av Ukrainas valdistrikt. I Ekots lördagsintervju den 15:e 

mars intervjuades utrikesminister Carl Bildt av Monica Saarinen om hur EU ska 

hantera situationen i Ukraina, Bildt pressas då på svar kring varför han valt att inte 

uttala sig om partiet Svoboda som har fått fyra platser i den nytillträdda regeringen. 1 

 

Carl Bildt: Den här frågan har jag fått ett oändligt antal gånger. 

Monica Saarinen: Vet du inte? 

Carl Bildt: Jag avstår ifrån att beskriva de olika partierna för det tycker jag inte är 

min uppgift. 

Monica Saarinen: Låt mig göra det då, så publiken förstår vad vi talar om, Svoboda 

hette tidigare Ukrainas socialnationalistiska parti, partiledaren har gjort uttalanden 

som att det är en judisk maffia ifrån Moskva som styr Ukraina, och den svenske 

historikern Per-Anders Rudling, som är expert på det här partiet, säger att det här 

partiet har en klart fascistisk historia även i närtid. Varför accepterar ni i EU en 

regering med fyra ministrar ifrån ett sådant här parti?  

Carl Bildt: Vi accepterar den regering som har bildats. Den bildades också på grund 

av en överenskommelse ska man ha klart för sig, som undertecknades eller 

bevittnades av utrikesministrar ifrån EU och där ryska representanter var närvarande.  

                                                
1 http://sverigesradio.se/sida/poddradio.aspx?programId=2332&pid=3071 hämtad 2014-05-15 
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Ledaren för Svoboda var med under Majdan-rörelsen, han var med och undertecknade 

överenskommelsen, accepterat av alla länder. Sen värderar vi denna regering 

utgående ifrån vad denna regering är, och den är som du påpekar, den är mycket brett 

sammansatt.  

 

Utrikesministerns något diffusa och avvikande svar på frågan om Svoboda blir med 

tanke på de svenska riksdagspartiernas och svensk medias kritiska ögon till SD 

intressant, även fast det är omöjligt att över landsgränser jämföra partier, så är det 

uppenbart att vissa medier/politiker inte har uttryckt så högljudd kritik mot Svoboda 

som man vanligen brukar höra kring högerradikala partier med inflytande. Att 

situationen är komplex, och att det är mängder av parter involverade i konflikten och 

som själva definierar vad som händer i Ukraina efter sina agendor där EU och USA:s 

ord ofta står i kontrast till ryska medier har inneburit att det ofta är två huvudsakliga 

narrativ som ställs mot varandra, vilket även gör det intressant är att se hur dessa 

politiska stormakter påverkar den svenska rapporteringen, denna uppsats ämnar 

undersöka hur Sveriges två största tidningar Aftonbladet och Dagens Nyheter 

rapporterar kring Svoboda under Ukraina-krisen 2013-2014, vilket tar sin början i ett 

försök att beskriva vad krisen i Ukraina eller Euromajdan egentligen har handlat om, 

samt att försöka ge en inblick i den ukrainska nationalismens historia och nutida 

spridning, vilket har spelat en central roll i Svobodas politiska framgångar och landets 

nu gravt omfattande konflikt. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna diskursanalytiska uppsats är att undersöka hur Aftonbladet och 

Dagens Nyheter rapporterar Svoboda, för att därefter kunna jämföra deras 

rapportering med vetenskapens syn på partiet. Med en diskursiv utgångspunkt så 

handlar jämförelsen mellan vetenskap och journalistik om att undersöka huruvida den 

vetenskapliga diskursen har inflytande på den publicistiska diskursen. Om 

forskningsfältet kring nationalisms beskrivning av Svoboda överensstämmer eller har 

inflytande på DN:s och Aftonbladets framställning av partiet. Den tredje 

frågeställningen talar om den öst/väst-polarisering som omgärdar Euromajdan-

diskursen, vill säga två huvudsakliga beskrivningar av situationen, där Ryssland  (öst) 
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och EU/USA:s (väst) utrikes-politiska talespersoner beskriver situationen på vilt 

skilda sätt. Det ryska narrativet menar att Euromajdan är en illegitim statskupp mot en 

folkligt vald regering, med starka inslag av ukrainska nationalister. EU och USA 

menar att det är ett demokratiskt och folkligt uppror mot en korrupt regering, 

diametralt skilda åskådningar av samma händelse. Kopplat till denna uppsats 

studieobjekt Svoboda så väljer EU och USA att negligera Svobodas närvaro och 

inflytande, medans Ryssland ständigt påtalar partiet som ”fascister” och extremister. 

Att då undersöka om svenska mediers beskrivning av Svoboda står i relation till dessa 

två skilda framställningar av partiet blir intressant.  

 

 

• Hur beskrivs Svoboda i Aftonbladet och Dagens Nyheter under Euromajdan?  

• Finns likheter mellan forskningsdiskursens beskrivning av Svoboda och den 

journalistiska diskursen? 

• Hur står Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring Svoboda i 

relation till de två huvudsakliga narrativen inom Euromajdan-diskursen? 

3. Bakgrund 
3.1. Euromajdan och dess efterspel 

 
I slutet av november 2013 samlades flera tusen studenter på Majdan-torget i Kiev för 

att protestera mot Ukrainas president Yanukovych beslut att avbryta förhandlingarna 

om ett EU-samarbetsavtal i Vilnius. 2 För protestanterna sågs EU-samarbetet som ett 

viktigt steg för ett öppnare och mer fritt Ukraina. De flesta sympatisörerna för ett steg 

mot västvärlden fanns främst i de västra delarna av Ukraina. De östra delarna är mer 

kluvna till västvärlden och EU. Östra delarna av landet har sedan 1700-talet varit 

under Sovjet-styre och identifierar sig överlag mer som ryssar än ukrainare, väst-

Ukraina tillhörde innan Sovjetunionens intåg 1945 både Polen och det fd. Österrikiska 

kejsardömet, och har överlag aldrig varit särskilt positivt inställda till Sovjetunionens 

styre.3 Landets splittrade varande mellan öst och väst har tydligt synts i de ukrainska 

presidentvalen under 2000-talet. Viktor Yushchenko, vald president efter orangea 

                                                
2 Diuk N. (2014) Euromaidan – Ukraines Self-Organizing Revolution, s.11 
3 Diuk N. (2014). s.12 
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revolutionen 2004 hade sina främsta sympatier i väst-Ukraina och tog aktiva steg för 

ett utökat EU-samarbete. Yushchenkos efterföljare, president Viktor Yanukovych, 

populär i öst-Ukraina, avbröt först sin företrädares EU-förhandlingar men ändrade sig 

sedermera till att med viss tillförsikt vara positiv till EU. 4 

 

Vid slutförhandlingarna i Vilnius den 28:e November 2013 valde Yanukovych att 

avbryta förhandlingen med hänvisning till att landets ekonomiska situation krävde 

omgående ekonomisk stimulering, och medgav då att han såg ett ökat samarbete med 

Ryssland som en bättre väg för nationen, då de erbjöd kraftigt subventionerade 

gaspriser och stora investeringar.5 Rysslands intresse för Ukraina blommade åter upp 

efter att Vladimir Putin inledde sin andra mandatperiod som rysk president. En av 

hans större framtidsvisioner var en euro-asiatisk tullunion, där Ukraina var en av de 

tilltänkta medlemsländerna. Yanukovych EU-närmanden hotade tullunionens 

tillblivelse vilket krävde handling.  

 

Fler och fler ukrainare ställde sig bakom protestanternas krav, vilket gjorde att 

medieuppbådet på plats ökade, detta satte ytterligare press på den ukrainska 

regeringen, som sent på kvällen den 30:e November beordrade Berkut, den ukrainska 

säkerhetspolisen, att försöka upplösa demonstrationen. Med batonger och tårgas 

ämnade de skingra torget, vilket slutade i att flera hundra demonstranter skadades och 

många fängslades. Dagen efter då mängder av filmer på maskerad säkerhetspolis som 

slår liggande protestanter blodiga fått stor digital spridning över landet och världen 

ansluter sig än fler till protesterna. Yanukovych våldstaktik mot torget sågs som 

ytterligare ett bevis på att landet aldrig kommer bli ”västerländskt” och demokratiskt, 

i Kiev protesterade den dagen mellan 600 000-700 000 personer.6  

 

Mindre försök ifrån säkerhetspolis att på nätterna rensa torget ifrån demonstranter 

ledde till att gatorna runt torget barrikaderas. Kvällen den 8:e December rev Majdan-

demonstranter ifrån Svoboda- och Högra-sektorn ner en Lenin-staty i centrala Kiev, 

demonstranter ockuperade under denna tid även regeringsbyggnader i och omkring 

                                                
4 Diuk N. (2014) s.12 
5 Diuk N. (2014) s.13 
6 Diuk N. (2014) s.15 
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Kiev, b.la. Kievs stadshus där ett flertal demonstranter barrikaderade sig och använde 

brandsläckarsystemet för att spruta vatten på poliserna som försökte återta byggnaden. 

 

Under natten mot den 11:e December bröt våldsamheter ut igen. Då protestanter 

kastade rökbomber och sprutade tårgas på kravallpolisen som omringade torget 

svarade Berkut med samma medel. Demonstranterna lyckades dock hålla fortet. 

Polisens nattliga attacker ledde till att allt fler ukrainare stannade på torget nattetid för 

att omöjliggöra statsstyrkornas ”saneringsarbete”. 7 Majdan-torgets krav på EU-

samarbete blev efter regeringens våld och den politiska oppositionens intåg på torget 

överröstat av krav på nyval och Yanukovych avgång och att EU-samarbetet åter blev 

högsta prioritet. Huvudfigurerna för den politiska oppositionen på torget var Arseniy 

Yatseniuk från partiet Faderlandet, Vitaly Klitschko från Udar, och Oleh Tyahnybok 

ifrån ultranationalisterna Svoboda, partier som alla har sitt främsta stöd i Kiev och 

övriga Väst-Ukraina, blev talespersoner för Majdan-rörelsen. 8 

 

Under den ortodoxa julen infann sig någon slags ”vapenvila” och deltagandet sjönk 

drastiskt. I mitten av januari fick oppositionen och Majdan-rörelsen nytt blod då 

regeringen instiftade en lag som begränsade mötesfriheten.9 Det blev olagligt att 

maskera sig och straffbart att ockupera stadsbyggnader. Detta togs inte väl emot av 

protestanterna, återigen samlades flera 100 000-tals för att vädra sitt missnöje, ett 

missnöje som urartade i en veckas nattliga kravaller, högerfalangen av demonstranter 

drabbade b.la. samman med polis då de försökte storma parlamentsbyggnaden i 

anslutning till Majdan-torget. Polisen försökte mota bort demonstranterna med tårgas, 

demonstranterna replikerade med tillhyggen, stenar och Molotov cocktails. 100 

skadade ifrån båda sidor rapporterades redan under kravallernas första dygn. 

Oppositionsledarna varnade för inbördeskrig om kravallerna fortsatte, Yanukovych 

mötte deras ord med tystnad. Inte förrän kravallerna krävt sina två första dödsoffer 

den 22 januari satte sig regeringen i förhandlingar med oppositionen. 10  

 

                                                
7 Diuk N. (2014) s.14 
8 Diuk N. (2014) s.15 
9 Diuk N. (2014) s.15 
10 Diuk N. (2014) s.15 
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Majdan-rörelsen spred sig dock allt snabbare till andra städer i väst-Ukraina då 

kontrollen av flera regionala regeringsbyggnader togs över av rörelsens sympatisörer. 

Våldsamheterna i Kiev fortsatte eskalera i Kiev under början av februari, fullt krig 

rådde på stadens gator, hus brann, och polis och demonstranter sköt skarpt mot 

varandra, vilket ledde till att sammanlagt 70 människor satte livet till.  11 

 

Protesternas ursprungliga inriktning – EU-avtalet – blev nu enhälligt ett krav på 

Yanukovych och regeringens avgång. Ett stort antal av parlamentets ledamöter bytte i 

protest mot dödskjutningarna sida till stöd för Majdan-rörelsen, och oppositionen 

hamnade därigenom i majoritet och lyckades driva igenom lagar som såg till att 

Berkut-trupperna lämnade Kievs gator, och att 2004 års konstitution återinfördes, 

samt att Yulia Tymoschenko och andra ”politiska” fångar släpptes fria. Viktor 

Yanukovych avsattes, men innan han hann ställas till rätta flydde han landet. Han 

vägrade dock att acceptera parlamentets agerande, och kallade det för en illegitim 

”statskupp”.12  

 

Den 23 februari tillträdde Oleksandr Turtjynov, som tillförordnad president, fram till 

nyvalet den 25:e maj 2014. Premiärminister blev den kanske mest framträdande 

oppositionsledaren Arseniy Yatseniuk, något som fick många att höja på ögonbrynen 

var att Svoboda fick fyra ministerposter, däribland försvarsminister och biträdande 

premiärminister.13  

 

3.2. Nationalism i Ukraina 
 

Innan bakgrunden tar vid bör uppmärksammas att forskning och källor kring ukrainsk 

högerextremism likt Euromaidan-konfliktens medierapportering även den är präglad 

av en väst-öst dikotomi. Andreas Umland påtalar och förklarar delar av denna 

problematik i ”Starting Post-Soviet Ukrainian Right-Wing Extremism studies from 

scratch” (2013) och listar där fyra faktorer för forskningsfältets problematiska 

varande.  

  

                                                
11 Diuk N. (2014) s.16 
12 Samoilenko S.A. (2014) The Situation in Ukraine: One or Many Realities? s.2 
13 http://www.rferl.org/content/ukraine-whos-who-cabinet/25279592.html hämtad 2014-05-15 
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• Ukraina har varit ointressant för väst-världen 

• Ukrainsk forskning är underutvecklad och bristfällig 

• Forskning om höger-extremism har ifrån 1990-2000 ansetts ointressant 

• Forskning ifrån emigrerade väst-ukrainska pro-nationalistiska akademiker har 

varit vedertagen 

 

Han menar först och främst att Ukraina, trots att det är Europas största land till ytan, 

alltid varit relativt ointressant för oss i väst. 14 Vad som har skett i landet har aldrig 

varit av särskilt stor signifikans för vare sig västvärldens medier, forskning, eller 

politik. Att landets historia och politik överlag är understuderad innebär således även 

forskning kring landets extrema nationalism. 15 

 

Vidare menar Umland att politisk och historisk forskning i landet Ukraina är 

bristfällig. En följd av landets historia då forskning i sig var häftigt kontrollerat och 

limiterat av den sovjetiska makten. Han skriver:  

 
Most politologists (politologi) from the former Soviet Union either have not studied 
political science or have studied it with scholars who themselves have had no or 
insufficient proper social science training. (…) They rarely engage in focused 
discussions on the reliability and validity of measurement of narrowly defined parts of 
empirical reality. Instead, they tend to debate the meaning of various political 
hypotheses, historical scenarios, classical scholars, seminal texts, or scientific terms. 
As a result, there is an abun- dance of theoretical, philosophical, exegetic, and 
conceptual discussion in post-Soviet politology, yet a lack of basic empirical research, 
even on the domestic politics of the post-Soviet politologists’ home countries.16 
 

Den tredje orsaken till brister på studier om ukrainsk högerextremism är enligt 

Umland att det högerextremistiska inflytandet på politik i västvärlden länge var 

minimalt vilket innebar att forskning fokuserades på annat håll. 17  

 

Den fjärde och kanske mest problematiska anledningen till forskningsfältets situation 

är att mycket av det som finns skrivet och som vedertagits om ukrainsk nationalism är 

producerat av emigrerade ukrainska akademiker som sympatiserat med de väst-

                                                
14 Umland A. (2013) Starting Post-Soviet Ukrainian Right-Wing Extremism Studies from Scratch s.4 
15 Ibid. (2013) s.4 
16 Ibid. (2013).s.6 
17 Ibid. (2013) s.6 
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ukrainska nationalistiska rörelserna som blev bannlyst av Sovjet-styret. 18 Under Kalla 

kriget blev de till USA och Kanada emigrerade forskarnas anti-sovjetiska version av 

den ukrainska nationalismen fylld av sovjetkritik, gjorde att de hamnade på 

västvärldens sida i polariseringen emot Sovjet. Umland menar med stöd hos Rudling 

(2013) och Ghoshi (2012), att emigranternas forskning och historieskrivning som i 

mångt och mycket är dagens extrem-höger organisationer i Ukrainas ideologiska bas 

också är vedertagen i väst-Ukraina och de västra delarna av landets akademiska värld. 

De flesta studier som publiceras i Ukraina om radikal-högern anses därav inte 

trovärdig bland västvärldens forskning på området.19  

 

Förhoppningsvis har Umlands fyra faktorer givit någon form av inblick i ämnets 

komplexitet. Nedan följer således den ukrainska nationalismens historia ur den 

västerländska forskningens synvinkel. Önskvärt skulle vara att även presentera den 

ukrainska forskningen inom området. Dessa källor är dock främst publicerade på 

kyriliska och enbart ett fåtal är tillgängliga i de akademiska databaser jag har tillgång 

till. Den forskning som refereras till är skriven av väst-europeiska experter på post-

sovjetisk högerextremism eller ukrainsk historia ; Nils Rudling, Andreas Umland och 

Ghoshi Mridula. Alla presenterar extremhögerns framväxt i Ukraina på liknande sätt. 

 

Den nuvarande nationen Ukraina är en extremt ung nation, mellan 1939 och 1954 fick 

Ukraina sina nuvarande landsgränser, nationen har dock under i stort sett hela 1900-

talet varit en del av Sovjetunionen. Ukraina-kännaren Per Anders Rudling 

(historieprofessor vid Lunds Universitet) menar med viss förenkling att landet är delat 

mellan öst och väst, där olika språk, kultur, religion och historia är giltig. I Öst-

Ukraina är de flesta rysktalande. I västra delarna av Ukraina talar majoriteten 

ukrainska, och det är även i denna del av landet som de mer extrema ukrainsk 

nationalistiska och patriotiska idéerna härstammar.20 

 

De nationalistiska traditionerna i västra Ukraina grundar sig i 1900-talets krigstid då 

väst-ukrainare stred mot polska och därefter det bolsjevikiska maktövertagandet av 

sitt land. OUN (Organisation of Ukrainian Nationalists) var namnet på den grupp som 

                                                
18 Ibid. (2013) s.7 
19 Umland A. (2013) s.8 
20 Wodak R. & Richardson J.E. (2013). Analysing Fascist Discourse s. 229 
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med våld kämpade för ett suveränt Ukraina, fritt från bolsjeviker, judar, och 

polacker.21  OUN splittrades 1939 upp i två grupperingar (efter att grundaren Evhen 

Konovalets avrättats av sovjetisk säkerhetspolis) en moderat grupp OUN-M och 

en mer radikal grupp OUN-R. Under andra världskriget då nazi-Tysklands sakteliga 

övertagande av Europa lett de till Ukraina så samarbetade och hyllade OUN-R och 

dess ledare Stepen Bandera nazisternas pågående etniska rensning. Under krigets 

första dygn deltog 140 OUN-R medlemmar i likvideringen av 13 -15000 ukrainare 

med ryskt, judiskt, och polskt påbrå.  Dessa handlingar ses ännu idag givetvis inte 

med blida ögon i de östra och södra delarna av Ukraina. Under hela krigstiden 

resulterade OUN-R:s handlingar i utrotandet av över 90 000 polacker och flera tusen 

judar i Ukraina. 22 Efter andra världskrigets slut stred OUN-R hopplöst emot det 

sovjetiska styret och dess sympatisörer, vilket slutade i att mängder av ryss-ättade 

ukrainare samt OUN-medlemmar mördades, fängslades, eller flydde landet.   

 

Under Sovjet-styret organiserade sig emigrerade ukrainska nationalister och 

intellektuella för att fortsätta kampen för ett självständigt Ukraina. Man grundade bl.a. 

Proloh Research and Publishing Association, ett semi-akademiskt pro-nationalistiskt 

bokförlag vars böcker smugglades in till fosterlandet. 23 I de böcker och artiklar som 

förlaget publicerade tonade man ner sina mest radikala ideologiska inslag och 

använde en historieskrivning som förnekade OUN-R samarbete med nazi-Tyskland. 

Man valde att beskriva OUN och dess gelikar som goda demokrater, offer för 

Bolsjevik-styret, pluralister och anti-nazister som skyddade och hjälpte judar undan 

SS-arméer.  24 

 

När Sovjetunionen upplöstes och Ukraina blev självständigt i början 1990-talet så 

försökte nationalistiska partier bl.a UUY (Union of Ukrainian Youth) få inflytande i 

den offentliga politiska debatten men avfärdades. Den väst-ukrainska nationalismen 

var under Ukrainas första år som självständiga marginaliserat. 25 Inga politiska partier 

var villiga att samarbeta med ultranationalisterna, delvis för att dessa vid denna 

tidpunkt inte var särskilt välorganiserade, men också med hänsyn till dess radikala 

                                                
21 Ghosh M. (2012). The Extreme Right in Ukraine s.3  
22 Ibid.. (2013). s.229 
23 Ibid.. (2013). s.230 
24 Ibid. (2013). s.231 
25 Ghosh M. (2012).  s.3 
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odemokratiska idé-tradition.  Utan nationalistiskt inflytande på mainstream-politiken 

slogs flera av dessa grupperingar och studentföreningar ihop och bildade bl.a UNA 

(Ukrainan National Assembly) och DSU (State Autonomy of Ukraine), och som utan 

hopp om realt politiskt inflytande mestadels var inblandade i våldsamma aktioner och 

demonstrationer mot Ukrainas minoritetsgrupper 26. DSU var under 1990-talets början 

öppet fascistiska. Under sloganen: ”Ukraina – för ukrainare!” ställdes krav på att alla 

landets judar och ryssar skulle kastas ut ur landet och att etniskt mixade äktenskap 

skulle förbjudas. 27 Som tidigare konstaterats är forskningen kring ukrainsk 

nationalism begränsad, och främst mellan årtalen 1995-2005. Umland menar dock att 

det ultranationalistiska uppsvinget tar sin början under början av 2000-talet genom ett 

sakteliga i väst-Ukraina akademiskt och publikt legitimerande av den tidigare nämnda 

diaspora-författade historieskrivningen.28   

 

Den orangea revolutionen 2004 som kortfattat och förenklat var ett uppror emot ett 

illegitimt presidentvalsresultat där vinnaren Viktor Yanukovich av opposition och 

myndigheter (även EU och USA) anklagades för att ha riggat valet. Protestanterna 

krävde omval, ett val som tillslut skedde och vanns av oppositionspartiernas kandidat 

Viktor Yuschenko.29 Yuschenko, vars främsta support fanns i väst-Ukraina, 

propagerade för ett mer liberalt-orienterat Ukraina, i syfte att i längden föra landet 

närmre EU och västvärlden. Enligt Per Anders Rudling initierades under hans mandat 

omfattande propaganda-initiativ i försök att distansera landet ifrån dess sovjetiska 

arv.30 

 

Konsekvensen av detta förutom att det var ett ställningstagande emot stora delar av 

befolkningen i östra Ukraina var att det i längden naturaliserade landets 

nationalistiska partiers ideologiska grund. Genom att vurma för den OUN-författade 

historieskrivningen som den riktiga sanningen om Ukrainas frihetskamp, bl.a. genom 

att postumt hedra tidigare nämnda nazist-sympatisören Stephen Bandera med titeln 

”ukrainsk hjälte”, grunda ett museum i Kiev (Museum of Soviet Occupation) vars 

utställningar konstruerade OUN-soldater och väst-ukrainare som martyrer i kampen 

                                                
26 Ghosh M. (2012). s.4  
27 Wodak R. & Richardson J.E. (2013). s. 231 
28 Umland A. (2013). s.8 
29 www.ne.se (sökord: Orangea Revolutionen) hämtad 2014-05-11 
30 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s.232 
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emot den sovjetiska diktaturen.31  Yushchenko grundade även ”Institute of National 

Memory” vars forskningssyfte var att granska historiska händelser som skett och 

negligerats av makten under Sovjet-tiden. Ett tydligt exempel på den nya 

historiekonstruktionen som intierades och som idag är ”sanning” i delar av Ukraina är 

hur den stora svälten som drabbade Ukraina och övriga delar av dåvarande 

Sovjetuinonen kallad ”Holodomor” (1932-1933) numer är vedertagen som ”det 

sovjetiska folkmordet på den ukrainska nationen”.  Att svältkatastrofen i 

Sovjetunionen var ett planerat folkmord på etniska ukrainare är inte direkt etablerat i 

forskningsvärlden, åsikterna går isär, svälten drabbade jordbrukssamhällen i hela 

Sovjetunionen, vissa menar att svälten var en katastrofal och förbisedd effekt av 

Sovjets radikala industrialisering, även dödssiffrorna varierar mellan källor; från 

ukrainskt håll menar man att fler än 10 miljoner ukrainare satte livet till 32, 

västerländsk och rysk forskning talar om 2,5 – 5 miljoner ukrainare 33. Det ukrainska 

parlamentet antog 2006 en lag som fastslog att Holodomor var ett sovjetiskt folkmord 

mot den ukrainska befolkningen. 235 av 450 parlamentariker röstade för förslaget. 

Bland de som röstade emot förslaget var de flesta ifrån det kommunistiska partiet och 

Regionernas Parti (Viktor Yanukovych parti). 

 

Yushchenkos nationalistinitiativ har banat väg för högerpopulistiska partier där 

framförallt Svoboda gått markant framåt i de västra delarna av landet under de senaste 

nationsvalen. Partiet har gått ifrån att ha enstaka mandat i Lvivs distrikt till att efter 

senaste valet 2012 vara största parti i hela tre distrikt med närmare 40% av rösterna.34 

 

I väst-Ukraina har nationalism på sina håll även kommersialiserats. I Lviv finns idag 

flertalet restauranger med OUN-tema, en som heter Kryivka (Skrymslet), där 

väggarna dekorerade med gigantiska Bandera-porträtt. På toaletten hänger tavlor med 

passande toa-lektyr, vill säga jude och ryss-skämt. Ägaren till Kryivka har även en 

restaurang med judiskt tema. På denna restaurang erbjuds gästerna svarta hattar och 

judelockar till sin förrätt (sådana som hasidiska judar ofta bär). I menyn på 

                                                
31 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s. 233 
32 Ibid.. (2013).  s.234 
33 Ibid. (2013).  s.234 
34 Umland A. (2013). A Typical Variety of European Right-Wing Radicalism? s.86 
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restaurangen står inga priser, man är tvungen att skickligt pruta på servitörens 

påstådda nota ”på judiskt manér”.  35  

 

Även om Lviv är det odiskutabla centret för aktiviteter som dessa, så expanderar den 

kommersialiserade ultranationalistiska underhållningsundret till andra delar av 

Ukraina. I december 2011 hölls en maskerad för ungdomar och tonåringar i regi av 

Viatrovych’s center for the Study of the Liberation Movement på en nattklubb i Kiev, 

Territoriia Bandershtadtu , temat för maskeraden var UPA (Ukrainian Insurgent 

Army ), vilket var OUN:s militära underorganisation, vill säga väst-Ukrainas främste 

hjälte Stepen Banderas skötebarn. 36  

 

3.3. Svoboda 
 
Efter en sammanslagning mellan diverse mindre ultranationalistiska organisationer 

och studentföreningar i Lviv 1991 bildades Ukrainas socialnationalistiska parti, som 

sedermera blev Svoboda (frihetspartiet). Partiets symbol var fram till 2004 en 

”Wolfsangel”, ett emblem som bars av SS-arméer under andra-världskriget och som 

därefter frekvent använts av neo-nazistiskta organisationer. Som tidigare nämnt var 

90-talet skrala år för höger-extremismen i Ukraina, partiets stora uppsving skedde i 

och med at den nuvarande partiledaren Oleh Tiahnybok tillträdde 2004. Han inledde 

partiets förvandling ifrån dess extremistiska arv, modellerat efter det i Österrike 

framgångsrika högerpopulistiska FPÖ (Österrikes frihetsparti), valde Svoboda att 

kalla sin politik för ”national-socialistisk”, och huvudfrågor blev: migration, hur de 

skulle stimulera ekonomin, och utjämna sociala klyftor.37 Politiken genomsyrades av 

ett försvar av det som de ansåg som det äkta Ukraina, väst-Ukraina, vilket de ansåg 

hotades av pro-ryss politik, ett förslag under 2008 var att alla som arbetat för staten 

sedan innan självständigheten 1991 skulle sparkas, då dessa inte ”gick att lita på”, då 

de hararbetat för den sovjetiska staten.38 Svobodas anti-ryss inställning fungerar 

mycket väl i de västra delarna av landet och i samklang med President Yuschenkos 

omfattande initiativ att införliva den OUN-glorifierande historien i den ny författade 

                                                
35 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s.234 
36 Ibid. S.235 
37 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s.236 
38 Umland A. (2013). A Typical Variety of European Right-Wing Radicalism? s.88 
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nationalhistorien växte Svoboda markant, Svobodas hjältar blev tack vare Yuschenko 

Ukrainas hjältar (åtminstone delar av landets hjältar).  

 

I det nationella valet 2012 fick Svoboda 9,51% av rösterna, en ökning på 8% ifrån 

tidigare val. Svoboda ingick i en koalition med partiet Faderlandet, och fick 37 platser 

i parlamentet.39  

På partiets hemsida beskriver de själva sin ideologiska grund:  

 

Svoboda's ideology stems from "Two Revolutions", a book 
written by Yaroslav Stetsko, leader of the Organization of 
Ukrainian Nationalists (OUN). According to the generally 
accepted definition, a nation is a community bound by blood and 
spirit. Therefore, the crucial condition for joining Svoboda is 
that its members must belong to the Ukrainian nation. Atheists 
and former Communist party members were not eligible for 
membership. 

 

Yaroslav Stetskos bok “Two Revolutons” bygger på idéen att utan nationell 

revolution så sker ingen social revolution, den nationella revolution som Svoboda 

förespråkar handlar om att ena folket kring den nationalism de själva star för. Några 

av förslagen för att detta ska ske är att bannlysa adoption av icke-ukrainska barn, att 

s,k “ukrainafobi”, hat och förtryck mot etniska ukrainare, ska förbjudas och leda till 

fängelsestraff, och att invånarnas etniska ursprung ska vara specifikt synligt i pass och 

födelseattester40. På hemsidan fanns där att läsa om förslagens uppkomst: 

 

We are not America, a mishmash of all sorts of people. The 
Ukrainian needs to stay Ukrainian, the Pole – Polish, the Gagauz 
– Gagauz, the Uzebek – Uzbek. 41 

 

Under Euromajdan vajade mängder av Svobodas blågula flaggor med tre uppsträckta 

fingrar i demonstranternas läger och partiet ställde sig tillsammans med oppositionen 

tidigt bakom demonstranternas krav, trots att Svoboda utan tvekan var att betrakta 

som ett EU-kritiskt parti. De menade dock att de i detta fall tog ett steg ifrån sin egna 

partipolitik, om det ukrainska folket vill ansluta till EU,  så vill Svoboda det med. 

                                                
39 Ibid. s.90 
40 Ghosh M. (2012). s.7 
41 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s.237 
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42Att de ändrar sig kring denna fråga kan förklaras med det faktum att Svoboda är det 

mest högljudda Yanukovych-kritiska partiet. Yanukovych val att öka det ryska 

samarbetet i landet är förstås diametralt skilt ifrån Svobodas idéer om” nationell 

revolution”.  

 

I december månad var Svoboda-anhängare delaktiga i demoleringen av en Lenin-staty 

i centrala Kiev, med hjälp av slagborrar halshögg statyn. 43 När våldet eskalerade 

under januari var partiets medlemmar aktivt delaktiga i upplopp och i ockuperandet 

av regeringsbyggnader. Partiets ledare Oleh Tiahnybok blev tillsammans med 

oppositionspolitikerna Klitschko och Jatseniuk Majdan-rörelsens talespersoner. Efter 

Yanukovych ”avgång” och landsflykt  i slutet av februari tilldelades partiet fyra 

ministerposter i den tillfälliga regeringen. Att Svoboda fick ett direkt nationellt 

inflytande möttes på håll av stark kritik.44 I mitten av mars misshandlade Svoboda-

aktivister en chef på ett av de statliga tv-bolagen och krävde dennes avgång, med 

hänvisning till kanalens pro-ryska rapportering.  

4. Tidigare forskning 
4.1. Nationalism och högerpopulism 

 
Ruth Wodaks och John E Richardsons ”Analysing fascist Discourse” (2013) består av 

en samling artiklar som på olika sätt förklarar hur nationalistiska idéer får genomslag. 

Tidigare frekvent nämnda Rudling (2011) text om Svoboda är hämtad ifrån denna 

bok. De flesta texterna i samlingen grundas i ett kritiskt perspektiv, och allt ifrån vit-

makt musik till partiers logotyper behandlas. Vissa gemensamma drag finns dock 

genom hela boken och det påtalas redan i inledningen, bokens primära mål är att höja 

medvetenheten för makten som det skrivna och talade ordet har. 45I relation till bokens 

huvudämne fascism och högerextremism menar Wodak och Richardson att det är just 

medvetenheten för språkets makt som är en bidragande faktor till den stora högervåg 

som nu sköljer över Europa.  

                                                
42 Diuk N. (2014) Euromaidan – Ukraines Self-Organizing Revolution, s.13 
43 Ibid. s.14 
44 Samoilenko S.A. (2014) The Situation in Ukraine: One or Many Realities? s.2 
45 Wodak R. & Richardson J.E. (2013).  s.8 
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4.2. Medier och populistiska partier  
 

En diskursanalytisk uppsats om mediebilden av Sverigedemokraterna publicerad 2010 

av Johanna Strömberg och Maria Eriksson vid Mälardalens högskola påvisade att 

svenska medier var tydligt kritiska till Sverigedemokraternas politik samt dess 

ideologi, då de analyserade artiklar skrivna under 2010.46 Genom sin diskursanalys 

konstaterade de att mediernas narrativ kring SD ständigt betonade att partiets politiska 

verksamhet grundar sig i främlingsfientlighet, att partiet är okunnigt och oseriöst samt 

att SD ses som ett hot mot demokratin och Sveriges parlamentariska system. 47 Vidare 

menar de att partiet är diskursivt avvikande på vis att det inte sympatiserar med 

majoriteteten av Sveriges befolkning i frågor som alla människors lika värde, att 

invandring är positivt för samhället m.m. De diskuterade även om den i stort sett 

samlade negativa mediebilden av SD i de etablerade medierna motsägelsefullt gav 

partiet ett uppsving hos de medborgare som de facto är missnöjda med det politiska 

landskapet i Sverige. Denna uppsats har varit av intresse då ämne och vetenskaplig 

metod inte är helt olik min studie. Det blir även av intresse att undersöka och jämföra 

om Svoboda som enligt den västerländska forskningen är av en än mer extrem 

karaktär än SD får en liknande styvmoderlig behandling av den svenska dagspressen.  

 

5. Teori 
 

5.1. Diskursteori 
 
Diskursanalys är enligt Winther Jörgensen & Phillips ”Diskursanalys – som teori och 

metod” (2013) en ”paketlösning”, de menar att diskursanalys inte bara är en metod för 

analys av data, utan en teoretisk och metodisk helhet som innefattar filosofiska 

premisser gällande språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska 

modeller, riktlinjer för hur man angriper sitt specifika forskningsfält samt specifika 

språkanalysverktyg. Det går således inte att kalla diskursanalys för enbart teori eller 

metod – de är sammanlänkade.48  

                                                
46 Strömberg J. & Eriksson M. (2010) ”Sverigedemokraterna – En kritisk diskursanalys av medias 
framställning av partiet” s.35 
47 Ibid. s.35 
48 Winther Jørgensen M., Phillips L. (2013). Diskursanalys som teori och metod s.10 
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Det diskursanalytiska angreppssättet grundar sig i en socialkonstruktionistisk syn på 

språk och världen. Perspektivet kan kortfattat förklaras via Vivianne Burrs fyra 

premisser som sammanfattar och klargör vad social konstruktionism egentligen 

handlar om. En kritisk inställning till självklar kunskap - innebär att man inte ser vår 

kunskap och våra världsbilder som en spegling av verkligheten, kunskap är en 

produkt av våra sätt att kategorisera världen. - Historisk och kulturell specificitet – vi 

är historiska och kulturella varelser och vår syn på världen är alltid kulturellt och 

historiskt präglad. Vår bild av världen kunde varit annorlunda och bilden förändras 

över tid. - Samband mellan kunskap och sociala processer - ”Vårt sätt att uppfatta 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer (…) Kunskap grundas i social 

interaktion, där man bygger upp gemensamma sanningar, och kämpar om vad som är 

sant och falskt.” - Samband mellan kunskap och social handling – I samspelet mellan 

människor utkristalliseras bestämda världsbilder. I dessa ordningar blir några former 

av handling naturliga och andra otänkbara, vilket innebär att den sociala 

konstruktionen av kunskap också innebär sociala konsekvenser.49 

 

Kopplingen mellan konstruktionism och diskursanalys bör efter 

premisspresentationen ovan vara något tydligare. En vanligt förekommande 

beskrivning av diskurs menar att diskurs är en uppsättning talade eller skrivna utsagor 

som existerar i en bestämd kontext, det innefattar mer eller mindre uttalade regler om 

vad som är möjlig eller omöjligt att säga inom kontexten. 50 Diskurs är således ramar 

för hur man talar om ”något”, ramar som också genomsyras av vad samhället tycker 

om ”något”. Om detta låter diffust så kanske det blir klarare om man istället för 

”något” för in uppsatsens ämne – Svoboda. Studiens syfte som tidigare nämnts är att 

undersöka hur svensk dagspress beskriver Svoboda, att helt enkelt granska hur svensk 

dagspress rapporterar om Svoboda, och om denna rapportering genomsyras av vad 

samhället/producenten tänker om partiet, samt att utreda vad som är möjligt och 

omöjligt att skriva om Svoboda.  

 

5.2.  Kritisk diskursanalys 
 

                                                
49 Winther Jørgensen M., Phillips L. (2013). S. 11 - 12 
50 Bergström, G. & Boréus K. (2012). Textens mening och makt s. 372 
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Det diskursanalytiska perspektiv som jag främst valt att utgå ifrån i denna uppsats är 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som introduceras i John E. Richardsons 

”Analysing Newspapers” (2012). Kritisk diskursanalys ser diskurs som ett slags 

”social praktik”, som påverkas av samhället samtidigt som den i sig påverkar 

samhället.51 Den journalistiska diskursen skulle kunna fungera som ett evident 

exempel för att förstå Faircloughs begrepp då journalistikens produktionsvillkor 

anpassar språket och texten, samtidigt som de rättar sig efter vad samhället vill läsa 

om. Beroende på hur och vad de skriver har de slutlige möjligheten att förändra 

samhället i grunden. 52 Den kritiska diskursanalysen intresserar sig för diskursens 

inneboende potential till förändring, vilket oftast studeras genom att åskådliggöra 

maktförhållanden inom diskurser som gör att ”någon/något” gynnas eller missgynnas. 
53 Uppmärksammandet av tidigare dolda ojämlika maktförhållanden är således tänkt 

att leda till social förändring, och ökad jämlikhet, inte särskilt långt ifrån marxistiskt 

och kritiskt teoretikers målbild om en form av mänsklig frigörelse. Fairclough 

definierar själv kritisk diskursanalys som:  

 

De ofta ogenomskinliga orsaks- och determinensförhållandena 
mellan (a) diskursiva praktiker, händelser och texter och (b) 
bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och 
processer (…) hur sådana praktiker, händelser och texter 
frambringas och formas ideologiskt av maktrelationer och 
kampen om makt … hur ogenomskinligheten i dessa relationer 
mellan diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar makt 
och hegemoni. 

 

Det ideologi-begrepp som här nämns grundar sig i ett marxistiskt synsätt på ideologi 

och makt, vill säga att det inom diskurser existerar ett ojämlikt maktförhållande som 

leder till att en bestämd grupps intressen står över en annans. Ansatsen att med 

kritiska ögon synliggöra och minska samhällets ojämlikheter ifrån ett “underifrån”-

perspektiv innebär att den kritiska diskursanalysen i sig inte är helt opolitisk. 

Fairclough menar dock att den samhällskritiska ansatsen inom CDA är nödvändigt så 

länge som det rådande samhällssystemet bär på så grundläggande motsättningar som 

det gör.54 

                                                
51 Richardson J.E. (2007). Analysing Newspapers s.28 
52 Richardson J.E. (2007). s.29 
53 Richardson J.E. (2007). s.37 
54 Bergström, G. & Boréus K. (2012) s.374 
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Hur analyserar man då dessa strukturer? Om man tar sitt avstamp i CDA:s 

diskursbegrepp som ser språk som social praktik som formar samhället samtidigt som 

samhället formar den så hamnar man i någon slags kausal hönan-ägget diskussion.  

Hur urskiljer man orsak/verkan när verkan indirekt också är orsak?55 Winther 

Jörgensen & Phillips påpekar också detta problematiska samband och menar att CDA 

på denna punkt inte är särskilt tydlig.56  För att inte fastna helt i den komplexa 

kausaliteten så föreslår Richardson att man i början på sin kritiska diskursanalytiska 

karriär snabbt går vidare till Faircloughs tre-dimensionerade modell som gör det 

problematiska orsak/verkan-sambandet något klarare.57 Modellen är ett analytiskt 

tillvägagångssätt i tre steg; text, diskursiv praktik och social praktik. 

 

 
 

Den innersta nivån i Faircloughs modell - den textuella nivån – är kortfattat detaljerad 

analys av text. Det som dock skiljer Faircloughs textanalys åt ifrån mer traditionella 

lingvistiska studier är det kritiska element som man ständigt åskådar texten med. 58 

Med utgången att alla aspekter av texten är medvetna val - hur en person, en 

organisation eller en händelse beskrivs, hur en mening är skapad, vad det skrivs eller 

                                                
55 Richardson J.E. (2007) s.36 
56 Winther Jørgensen M., Phillips L. (2013) s.93 
57 Richardson J.E. (2007) s.37 
58 Richardson J.E. (2007) s.38 



  

 22 

inte skrivs om - allt kan vara av signifikans i analysen. Fairclough presenterar även en 

del analytiska verktyg för djupare textanalys såsom modalitet, syntax, kausalitet. 
59Dessa lämpar sig väl i de fall ens material är helheter såsom artiklar, ledare, eller 

reportage. Mitt studieobjekt Svoboda har aldrig varit huvudämne i journalistisk text. 

Därav är inte en djupare förklaring av de mer avancerade textanalysverktygen i detta 

fall av intresse för vare sig uppsatsen eller läsaren.  

 

I modellens andra nivå – diskursiv praktik – engagerar man sig för hur texten är 

producerad och hur den konsumeras.60 Denna nivå ser de aspekter som präglar 

textproduktionen och konsumtionen. Om man som i mitt fall granskar den 

journalistiska diskursen så kan det exempelvis vara av intresse att undersöka 

eventuella skillnader mellan hur en artikel och en ledare beskriver händelser eller 

personer, då dessa skilda text-genrers inkodade budskap presenteras går det att finna 

skillnader då genrens konventioner påverkar textens utformning.61 Vidare så handlar 

inte modellens andra steg bara om inkodning/avkodning av det manifesta innehållet i 

texter. När texter konsumeras så bör man ha i åtanke att publiken läser texten utifrån 

perspektiv, agendor och bakgrundskunskaper som radikalt kan skifta med textens 

inkodade budskap. Vissa textproducenter innehar i sig en högre trovärdighet än andra, 

vilket påverkar hur och vad man skriver om man bör även granska effekter av att 

textens produktionsled ofta har en idealläsare i åtanke i utformningen av texten.62  

 

Den tredje dimensionen av modellen – den sociala praktiken – analyserar textens 

varande utifrån ett socio-kulturellt perspektiv, om texten reproducerar eller 

omstrukturerar den sociala praktik den är en del av och vilka konsekvenser det har för 

den bredare sociala praktiken. I detta steg försöker man skärskåda de ideologiska 

praktikerna inom diskursen, med en syn på ideologi som en osynlig och 

naturaliserande del i representationer och porträtteringar av verkligheten.  Man 

anlägger en marxistisk syn på begreppet, vill säga at man i användning av språket 

inom en diskurs försöker urskilja om den reproducerar rådande ordning eller om det 

snarare är en kamp mellan olika sidor om att få definiera diskursen. 63  

                                                
59 Richardson J.E. (2007) s.63 - 65 
60 Winther Jørgensen M., Phillips L. (2013) s.85 
61 Richardson J.E. (2007) s.41 
62 Richardson J.E. (2007) s.41 
63 Winther Jørgensen M., Phillips L. (2013) s.75 



  

 23 

 

5.3.  Euromajdan – en eller flera verkligheter? 
 

Att ge sig på att beskriva Euromajdans aktörers definition av konflikten utan att själv 

riskera att ta ställning kan tyckas vara ett omöjligt uppdrag, en som dock på ett 

överskådligt sätt har försökt klargöra komplexiteten i det informationskrig som 

omgärdar konflikten är Sergei Samoilenko i artikeln ”The situation in Ukraine – One 

or many realites” (2014) . Denna artikel fungerar i studien som någon form av 

teoretisk grund för att få förståelse hur Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering 

om Svoboda påverkas av den större Euromajdan-diskursens aktörers polariserade 

verksamhet. Samiolenko menar att situationen i Ukrainas brist på nyanserad 

medierapportering är en konsekvens av den mängd av röster ifrån de involverade 

parterna som högljutt förklarar tillståndet utifrån sina egna agendor. Parterna 

involverade i definierandet är (a) Yanukovych och hans regering (b) Majdan-

demonstranterna (c) den ryska regeringen och ryska medier (d) EU och USA:s 

utlandspolitik. 64  

 

De flesta konfliktförhandlingar mellan Ryssland, USA och resterande delen av 

världen cirkulerar kring deras olika syn på legitimitetsfrågor. I denna konflikt 

erkänner USA och EU den nya ukrainska regeringen medan Ryssland fortsatt ser 

Yanukovych som landets president och kallar den nya regeringen för banditer och 

fascister. 65 Samtidigt så opponerar sig USA och EU mot Rysslands agerande på Krim 

och ogiltigförklarar den folkomröstning som såg Krim-borna rösta för att återigen bli 

en satellit-stat i den ryska federationen. Ryssland motiverar å sin sida agerandet på 

Krim med att de ”fascistiska” inslagen i den nya regeringen hotar den rysk-talande 

befolkningen av landet. Samiolenko menar att dessa vilt skilda uppfattningar av 

situationen är ett uttryck av normer, värderingar och ideologi som de olika aktörerna 

utifrån sin position anser vara universella och socialt accepterade.66 Strategin att 

”delegitimera” den oppositionella åsikten blir likt tidigare nämnda diskursteori, då ett 

avvikande beteende inte ses som ”lämpligt” inom en diskurs, vill säga att det hotar 

den rådande ordningen. Således kan man se Euromajdan som en diskursiv kamp om 

                                                
64 Samoilenko S.A. (2014) The Situation in Ukraine: One or Many Realities? s.2 
65 Ibid. (2014) s.2 
66 Ibid. (2014) s.2 
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vem som definierar situationen. I denna diskursiva fejd kämpar EU, USA och 

demonstranterna (Väst) mot Ryssland och Yanukovych-regering (Öst). Striden om 

diskursen tangerar simpel retorik, man positionerar sig utifrån sin opponent. Talaren 

framställer sin position i situationen som positiv och legitim samtidigt som hen 

påtalar orimligheten med den opponerande åskådningen. Detta kan då innebära att 

den andra åsikten istället för att vara någorlunda felaktig istället målas upp som 

ondsint och rent utav diabolisk. 67 Likt en binär opposition framstår de stridande 

parterna som varandras ytterligheter. Den ryska regeringen utmålar sig själva som en 

rättvis och stark stat som försvarar rysk-talande människor i Ukraina, samtidigt som 

de skildrar den nya ukrainska regeringen som fascister och kriminella som backas upp 

av väst. Västvärldens politiker svarar resistent genom att bestrida påståendena och 

kallar det för rysk propaganda, vilket de legitimerar med att hänvisa till att ryska 

medier inte är direkt oberoende staten samt att avfärda det ryska agerandet på Krim 

som en olaglig militär aktion.68 De skilda parterna använder motståndarens handlingar 

som bevis på avvikande beteende för att vinna kampen om diskursen, samtidigt som 

de avvisar alla fakta som motståndarsidan presenterar trots att dessa i sak kan ha 

”rätt”. 

 

Samiolenko menar att medierapportering kring Euromajdan utgår ifrån politiken och 

maktens skilda åskådningar av konflikten. I västerländska medier har Euromajdan 

ytterst generaliserat beskrivits som ett folkligt uppror emot en tyrann ledare. Ryssland 

anklagades för obefogade militäraktiviteter och illegala handlingar. 69President Putins 

har på många håll nästintill demoniserats, han har målats upp som det stora hotet mot 

Europa och resten av den civiliserade världen med ett russofobiskt narrativ liknande 

det under kalla kriget. Samtidigt har han på sina håll dumförklarats och förlöjligats, på 

sociala medier har den infamösa bilden på presidenten i bar överkropp ridandes på en 

häst fått stor spridning.70 Många mediekanaler i väst har som makten slätat över 

faktumet att interimsregeringen och torgets demonstranter har extrem-nationalistiska 

inslag, vilket kan vara en indikation på hur den oklara och polariserande Euromajdan-

diskursen påverkar mediernas rapportering. En västerländsk tidnings risk att i 

                                                
67 Samoilenko S.A. (2014)  s.2 
68 Ibid. (2014) s.3 
69 Ibid. (2014) s.3 
70 Ibid. (2014) s.3 
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publikens ögon klassificeras som ”rysk propaganda” påverkar uppenbarligen vad de 

skriver. 

 

Många mediekanaler i Ryssland är häftigt kontrollerade av staten vilket skänker viss 

legitimitet för det frekventa påpekandet ifrån väst om ryska medier som 

”propagandamaskiner”.71 Under Euromajdan har dessa kanaler upprepade gånger 

rapporterat om hur västerländsk och amerikansk media snedvrider informationen om 

Majdan-upproret, med hänvisning till interimsregeringens ”fascistiska” inslag, vill 

säga en reproducering av den ryska regeringens hållning. Vissa ukrainska medier har 

likt västerländsk medier stått bakom Euromajdan-demonstranternas krav, och aktivt 

arbetat för att kontra rysk medias rapportering. Vilket har sett de rapportera något 

tvivelaktig information som att rysk säkerhetstjänst infiltrerat Majdan-torget, och att 

ryska krypskyttar låg bakom dödandet av protestanter.72  

6.  Metod 
 

6.1. Metodval 
 
Uppsatsens metod är Faircloughs kritiska diskursanalys, ett metodval av kvalitativ 

karaktär motiverat då studiens syfte är att se hur Svoboda beskrivs i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter.  Då jag som tidigare konstaterats delar Winther Jörgensen & Phillips 

åskådning kring diskursanalys som en ”paketlösning” så skulle en genomgång av 

metoden kritisk diskursanalys i mångt och mycket tangera det tidigare 

diskursteoretiska kapitlet, det som används för att analysera texterna är Faircloughs 

tre-dimensionella modell som beskrivits ovan, och resultaten kommer presenteras 

separat utifrån modellens tre olika dimensioner. Detta något okonventionella 

redovisningssätt motiveras genom att det skapar en tydlighet för läsaren om vad som 

behandlas även om det i vissa fall har gett upphov till upprepningar av resultat då 

analysens olika nivåer ibland går in i varandra. Många av de kritiska diskursanalytiska 

texter jag tagit del av har utan förvarning skiftat mellan modellens tre olika nivåer 

vilket gör att det är svårt för en utomstående läsare att tillskaffa sig någon djupare 

förståelse för analysen, förhoppningsvis blir mitt redovisningssätt något mer tydligt. 

                                                
71 Samoilenko S.A. (2014)  s.4 
72 Ibid. (2014) s.5 
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Det bör också påtalas att jag har valt en kvalitativ metod ämnad för djupare analys av 

ett fåtal texter och applicerat det på ett material som var många korta texter, och oftast 

enstaka meningar, som inte krävt någon djupare analys. Då det är beskrivningen av 

Svoboda som är av intresse så anser jag dock att metoden fortsatt lämpar sig väl. Det 

diskursanalytiska angreppssättet fungerar väl då det är en helhetssyn som blanda ett 

micro och macro-perspektiv, att ett litet enstaka ordval över ett annat kan vara av 

signifikans bekräftas i analyserandet av detta material då Svoboda ständigt skildras på 

olika vis beroende på artikelns huvudämne och genre.  

6.2. Urval, insamling och avgränsningar 
 

Svoboda har förekommit i 48 artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter tillsammans. 

Materialet har hämtats med hjälp av mediedatabasen Retriever med sökordet 

”Svoboda” mellan datumen 2013-11-20 till 2014-04-30, vill säga datumen ifrån att 

rapporteringen om Ukraina-krisen tog fart. De tidningar som varit objekt för analys är 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Alla former av redaktionellt material har behållits i 

urvalet, vilket innebär ett brett analysmaterial som innefattar ledare, artiklar, krönikor, 

insändare och ”dagens tweet”.   

 

En tydlig avgränsning i denna studie är att enbart tryckta texter har analyserats vilket 

innebär att det som publicerats på tidningarnas webbplatser har negligerats. Då denna 

uppsats främsta intresse är mediebilden så bör dock det mer genomarbetade 

redaktionella materialet som publiceras i den tryckta upplagan vara mer nyanserat och 

därmed vara ett mer lämpligt analysmaterial. Studien skall vara färdigställd 27:e maj 

vilket innebär att en tidsmässig avgränsning måste till för att analys av materialet ska 

hinnas med. Att avgränsningen sattes till 30 april är enbart av denna anledning. I 

resultatpresentationen kommer enbart mer generella sammanfattningar av de två 

tidningarnas rapporterande om Svoboda presenteras. Att krisen i Ukraina är pågående 

och att partiet Svobodas varande förändras innebär att denna uppsats bara blir ett svar 

på hur mediebilden ser ut mellan dessa datum, denna kritiska diskursanalys gör heller 

inget anspråk på att vara generaliserbar för all svensk nyhetsrapportering kring 

Svoboda, utan bör snarare ses som en diskursiv fingervisning om vad Sveriges största 

kvällstidning och morgontidning skrivit om Svoboda.  
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7. Resultat 
7.1. Aftonbladet  

 
Språklig praktik 

Sammanfattningsvis på en språklig nivå kan man se att det råder viss differens mellan 

textgenrerna. Ledare och krönikor väljer mer kritiska och fördömande ord kopplat till 

partiet tillskillnad ifrån de fåtal artiklar (7 st) partiet förekommer i där man använder 

mer neutrala omnämningar. Ordval i artiklar varierar beroende på vad de handlar om. 

I artiklar som påtalar Svobodas närvaro i konflikten beskrivs partiet som 

högerextremer exemplifierat nedan 73. 

 

”Kievs sista Leninstaty revs ner i går kväll, av sympatisörer till det högerextrema 
partiet Svoboda. Partiet stöder samtalen med EU eftersom de vänder sig mot ett ökat 
ryskt inflytande.74” 
 

 

Svoboda beskrivet som ultranationalister och högerpopulistister figurerar i reportage 

ifrån Ukraina, artiklar som bygger på intervjuer och möten i västra Ukraina.  

 

En revolution har just inträffat i ett land som saknar politisk 
kultur. Bara ett par partier har egentligen någon ideologi, det vill 
säga sammanhängande idéer om hur Ukraina ska se ut i 
framtiden.Det är kommunisterna och ultranationalisterna 
Svoboda. 75 

 

 Det mest negativa omnämnandet i artiklar i AB – fascistpartiet – förekommer i ett 

avsnitt som påtalar att svenska högerextremer åker ner till Ukraina för att stödja 

Svoboda.  

 

(…)Svenska motståndsrörelsen stödjer öppet det grekiska 
nazistpartiet Gyllene gryning och högerextrema svenskar har 
den senaste tiden åkt till Ukraina för att stärka banden med 
fascistpartiet Svoboda.76 

 

                                                
73 ”Här river de Lenin-Statyn” AB 2013-12-09, ”Veckan som gått” AB 2014-03-02, ”Obamas nya hot: 
Fler sanktioner” AB 2014-03-26, ”Journalisten förs bort i ögonbindel” AB 2014-04-22 
74 ”Här river de Lenin-Statyn” AB 2013-12-09 
75 ”De vet vad de vill men ingen vet hur” 2014-03-08 
76 ”Nu varnar de för fler nazisthot” AB 2014-03-11 
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I ledare och krönikor är de olika ordvalen av mindre signifikans, gemensamt för alla 

är att de låter läsaren förstå kritiken kring Svobodas närvaro på Majdan-torget och 

deras inflytande i interimsregeringen. Nedan är första gången Svoboda nämns i 

Aftonbladet under Majdan-protesterna: 

 

Den flitigast förekommande blågula fanan i folkmassorna 
föreställer en hand med tre fingrar. Den tillhör Svoboda  ett 
parti som vill stoppa all invandring, förbjuda "Ukrainafobi" 
och göra vapeninnehav till en mänsklig rättighet. Ett 
antisemitiskt parti som ingår i den växande östeuropeiska 
fasciströrelsen.77 

 

 

Diskursiv praktik 
Det förefaller sig råda en viss diskrepans mellan hur Aftonbladet beskriver Svoboda i 

artiklar och ledare/krönikor. Svoboda nämns enbart i sju artiklar medans man på 

ledarsidan nämner partiet 18 gånger. Utrymmet i artiklar att nyansera konflikter är 

ofta begränsat, det medielogiska narrativet påtalar ofta en svart-vit, ond-god logik 

kring situationer.78 Att rapporteringen om Ukraina-krisen i Aftonbladets artiklar i stort 

sett helt utelämnar Svoboda medan ledarsidan ständigt påtalar deras närvaro kan 

således vara en indikation på detta. Kvällspress tenderar i högre utsträckning än 

morgontidningar att ”förenkla” nyhetshändelser 79, vilket också skulle kunna förklara 

skillnaderna mellan AB:s nyhetsartiklar och ledare. 

 

Den 11:e mars kunde man dock läsa om Svoboda både på ledarsidan och i 

nyhetsrapporteringen, ledarskribent Åsa Linderborg skrev: 

 
Det är ett etikettsbrott att påpeka att det sitter fascister i Ukrainas nya 
regering. Carl Bildt spelar frågande inför uppgifterna, även 
antisemitismen påstås vara ett fantasifoster. (…) Svoboda, säger 
utrikesministern, består av "demokrater med europeiska 

                                                
77 ”Bildt hyllar nationalister” AB 2013-11-28 
78  Richardson, J.E. (2011) s. 41 
79  Richardson J.E. (2011) s.10 

Ledare & Krönikor 
fascister – nazister – antisemiter – naziinfluerade – extremhöger - högerpopulister 
Artiklar 
extremhöger – ultranationalister – högerpopulistiska – nationalistiskt högerparti – 
fascistpartiet - högernationalister 
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värderingar"(…) Fascisterna har visat sig stå på rätt sida i 
stormaktsspelet. 80 

 
I artikeln ” Bilden Putin hatar – här möts juden, ryssen, feministen, och 

högernationalisten – som vänner på torget i Dnepropetrovsk.” finner man dock en 

annan beskrivning:   

 
De samlades på ett kafé i centrala Dnepropetrovsk för att visa att de är 
vänner. Den som säger att det råder en antisemitisk våg i Ukraina, att 
revolutionen är fascistisk eller riktar sig mot ryssar  ja, den som 
påstår det pratar skit. (…)Antisemitism i Lviv? De två vakterna vid 
synagogan ryckte på axlarna. För fyra år sedan kastade någon en sten 
men det var visst en skolgrabb som inte visste vad han gjorde. 
Den lokala vice ordföranden för Svoboda var noga med att prata om 
"multikulturalism.81 

Dessa diametralt skilda beskrivningar av partiet publicerade samma dag blir intressant 

då det är diskursivt avvikande. Dock bör betonas att det enbart är en AB-skribent som 

enligt ledarsidan väljer ”Carl Bildts linje” om Svoboda, Peter Kadhammar, AB:s 

utsände till Ukraina. Hans beskrivning av Svoboda utgår ifrån intervjuer och 

reportage på plats i städer i västra delarna av landet bl.a. Lviv, där som tidigare 

konstaterats, den väst-ukrainska nationalismen har sitt fäste. Alla personer som 

intervjuas i dessa artiklar är positiva till Euromajdan, och tonar ner Svobodas 

extremism. Värt att påpeka är dock att Kadhammar i ett av sina fyra reportage 

instämmer i ledarsidans kritik, i övriga är det en mer positiv beskrivning av partiet.  I 

skildringen av Svobodas partiprogram skriver han: 

 
(…) Partiprogrammet innehåller en hel del krav på straff, "maximala" 
straff, "strikta" straff. Det vill kriminalisera "sexuella perversioner" 
vilket ska läsas som homosexualitet. (…)Det ska vara närmast 
omöjligt för en som inte är "etnisk ukrainare" och inte född i landet att 
bli medborgare. (…) Svoboda vill släppa vapnen fria till medborgarna 
och skaffa landet atombomber.(…) Partiprogrammet talar en hel del 
om morden på miljoner ukrainare under kommunisttiden men nämner 
inte med ett ord förintelsen av judarna. Inte heller de 100 000 judar 
som nazisterna mördade i Lviv.82 

 

                                                
80 ”Högerextremism är inte normalt” AB 2014-03-11 
81 ”Bilden Putin hatar – här möts juden, ryssen , feministen, och högernationalisten – som vänner på 
torget i Dnepropetrovsk” AB 2014-03-11 
 
82 ”I Lviv härskar nationalismen” AB 2014-03-07 
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Denna uppradning av partiets programpunkter låter läsaren förstå att partiet i 

jämförelse med svenska politiska partiprogram inte direkt är en ”rumsren” politisk 

organisation. Varför han i denna artikel väljer att vara kritisk för att i nästa måla upp 

en helt annan bild av partiet är dock oklart.  

 

Att tidningen inte håller en gemensam linje motsäger till viss del denna uppsats 

diskursteoretiska utgångspunkt, vill säga att texter ifrån en tidning ofta genomsyras av 

dess ideologiska ståndpunkt, även om genreskillnader existerar. Om man som läsare 

är väl insatt i Euromajdan och Ukraina så förstår man att Kadhammars reportage på 

plats i väst-Ukraina är de åsikter som är rådande i de delarna av landet, utan dessa 

kunskaper uppfattas dessa åsikter som representativa för hela nationen.  

 

I AB intervjuas ett flertal personer om Svoboda, b.la. Niklas Bernsand, Ukraina-

kännare vid Lunds Universitet som uttalar sig såhär om partiet: 

 

  Det är ett etnonationalistiskt parti med neofascistiska drag. 
De får stöd eftersom många är besvikna på andra 
oppositionspartier som de ser som oförmögna att utmana 
regimen.83 

 

Bernsands något dunkla och akademiskt klingande svar ger kanske inte läsaren någon 

djupare förståelse kring partiets varande, ”neofascistiska drag” klingar negativt, men 

dess direkta innebörd är svårtydd. Att dock låta akademiska expertis uttala sig gör 

uttalanden pålitliga. 

 

Vidare intervjuas ett flertal på plats i Ukraina om Svoboda där b.la. Svobodas vice-

ordförande i Lviv-distriktet, Lybomir Melnychuk, uttalar sig om partiet: 

 

Nej, säger han, Svoboda är inte fascistiskt. Det är ett 
nationalistiskt högerparti. 
Skillnaden? Svoboda förespråkar inte en enpartistat, vill inte 
ha en sammansmältning mellan företag och fackföreningar, 
och betraktar alla nationaliteter i Ukraina som jämlikar.84 

 

                                                
83 ”Här river de Lenin-statyn” AB 2013-12-09 
84 ”I Lviv härskar nationalismen” AB 2014-03-07 
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Detta citat följs sedan upp av genomgången av partiprogrammet som citerats ovan, 

vilket gör Melnychuks svar motsägelsefullt, då partiprogrammet påvisar att alla 

nationaliteter inte alls ska behandlas lika.  
 
En person bosatt i Lviv som är jude intervjuas om hur det är att vara av judisk 

härkomst när det är ett ”fascistiskt parti som regerar i distriktet”: 

 

Nej, nej, nej, det är inget fascistiskt parti. Jag känner många i 
Svoboda. Det är människor jag tycker om. Jag har aldrig hört 
något fascistiskt. Mitt största problem med Svoboda är att de 
inte gillar ryska språket. Jag är rysktalande. Fast ingen har 
någonsin anmärkt på mitt språk.85 

 

Att en representant för den folkgrupp som påstås vara utsatta av förtryck av Svoboda 

inte upplever det kan tolkas som att partiets fascistiska rykte är falskt. 

 

Social praktik  
 
Att Aftonbladets kritik mot Svoboda främst förekommer på ledarsidan och 

kultursidan är i sig ideologiskt. Aftonbladets ledarskribenter vill påtala det de finner 

orimligt inom en demokratidiskurs nämligen högerextrema inslag. I Aftonbladets 

ledarsidas demokratidiskurs så utesluts alla former av högerextremism och 

populärnationalism. ”Högervågen i Europa” är med vänster-ideologiska ögon 

skrämmande, därav blir dramatiska beskrivningar kring partiet som fascistiska, 

antisemitiska, och nynazistiska frekventa. AB:s ledarsidas höga tonläge om Svoboda 

går emot EU och den svenska regeringens sinnesbild av partiet, vilket är en logisk 

följd då tidningens partipolitiska färgning befinner sig i opposition, vilket således 

innebär att Aftonbladets åsikter om Svoboda inte heller är den rådande ordningens 

åsikter.  

  

                                                
85 Ibid. AB 2014-03-07 
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7.2. Dagens Nyheter 
 

Språklig praktik 
Det vanligaste ordvalet i DN kopplat till Svoboda är – ultranationalistiskt – vilket går 

i ton med vad den tidigare nämnda forskningen ofta benämner partiet som, ett neutralt 

och sakligt ordval. Benämningarna – ultranationalister och nationalister – är 

förekommande i artiklar som sakligt beskriver skeendena i Ukraina såsom i dessa 

exempel: 

 

… Enligt journalister på platsen var många av de beväpnade, 
anhängare till det ultranationalistiska partiet Svoboda och 
andra extrema rörelser. 86 
 

… Det högernationalistiska partiet Svoboda ("Frihet") har fått 
tre av de 21 ministerposterna. Olexander Sytj, en 49årig 
parlamentariker som beskrivs som Svobodas chefsideolog, är 
för närvande vice premiärminister. 87 

 

Ordval kring Svoboda i DN:s artiklar är sammanfattningsvis spretiga, det förefaller 

sig inte finnas någon tydlig linje för hur tidningen benämner partiet, dock finns det 

vissa mönster där det mindre neutralt klingande – högerextremer - förekommer, och 

det är i artiklar där Svoboda och dessa anhängare medverkat i problemfyllda 

händelser, som är lätt att vara kritisk emot, såsom nedan: 

 

 Samtidigt står det klart att regeringen i Kiev inte blir av med 
problemen som högerextrema politiker från partiet Svoboda  
med fyra ministerportföljer  skapar. (…) En av partiets 
parlamentsledamöter, tvingade sig in på kontoret till Olexander 
Pantelejmonov, chef för ett stort statligt tvbolag. (…) 
Tvchefen misshandlades och tvingades under hot att skriva på 
sin avskedsansökan. 88 

Ukrainas tillförordnade försvarsminister, som tillhör 
extremhögerpartiet Svoboda, avgick i går i protest mot 
evakueringen .89 

 

                                                
86 ”Demonstranternas läger töms av polisen” DN 2013-12-10 
87 ”Tuffa utmaningar för ny brokig regering” DN 2014-03-05 
88 ”Ryska pass delas ut till Krimborna” DN 2014-03-21 
89 ”Här lämnar de sista ukrainska soldaterna Krim” DN 2014-03-26 
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I den enda ledaren publicerad den 30:e januari omnämns partiet som nynazistiska, 

skribent Carl Johan von Seth skriver: 

 

Huliganerna lär nu utgöra en betydande del av de kvarvarande 
aktivisterna. Somliga tillhör det nynazistiska partiet Svoboda. 
Andra sällar sig till det extremistiska garde som kallas Högra 
sektorn90 

 

Det går självklart att ställa sig frågande till varför Högra sektorn skildras som ett 

”extremistiskt garde” och Svoboda som ”huliganer” och ”nynazister” när Högra 

sektorn de facto är en sammanslagning av än mer radikala högergrupperingar än 

Svoboda.  

 
 

Diskursiv nivå 

Skillnaderna mellan ledarsida och artiklar i DN gällande Svoboda är markanta. 

Svoboda nämns sammanlagt 17 gånger i artiklar och endast en gång på ledarsidan.  

 

 I rapporteringen om händelserna i Ukraina påtalas partiets närvaro och det görs 

överlag med någon slags opartiskhet, det går dock att finna exempel på en slags 

sublim kritik mot partiet och dess medlemmar: 

 

Vice premiärminister blir 49årige Oleksandr Sych som 
representerar det högerextrema partiet Svoboda. Sych har 
bland annat profilerat sig för ett hårdnackat motstånd mot 
aborter.91  

 

                                                
90 ”Kluvet om krisen i Kiev” DN 2014-01-30 
91 ”Spänningen ökar mellan stormakterna” DN 2014-02-28 

Ledare & Krönikor 
- Nynazistiska - 
Artiklar & Notiser 
- Ultranationalistiska – nationalistpartiet - nationalistpartiet med nazistiska rötter – främlingsfientligt – 
extremistpartiet – högernationalistiska – extremhögerpartiet – högernationalistiska – nationalister – 
ryssfientligt parti med rötterna i nazismen – högerextremerna - 
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Att påtala Sych som en ”hårdnackad” abortmotståndare låter läsaren förstå att den 

nyblivne vice premiärministern med dagens mått mätt inte direkt är en ”modern” 

politiker.  

 

I en faktaruta den 8:e Mars exemplifieras partiets verksamhet och politiska förslag.  

 

Ett ultranationalistiskt parti med sin bas i västra Ukraina. Det 
är sprunget ur en nynazistisk rörelse och riktar sin vrede mot 
kommunister, ryssar och judar i lika delar. Partiet vill införa ett 
slags apartheidsystem där bara etniska ukrainare kan anställas 
offentligt och medlemmar uttalar sig aggressivt mot 
homosexuella.92 

 
 
DN vill förstås få läsaren att konnotera negativt kring ett politiskt parti som vill införa 

ett ”apartheidsystem” och ha medlemmar som gör homofobiska uttalanden.  

 

Ibland blir dock DN:s rapportering kring Svoboda dunkel. I ”Nationalistledaren satsar 

på presidentvalet” skrivs:  

 

I väst har det talats mycket om��� nationalistpartiet Svoboda, som 
nu har ���representanter i den tillfälliga regeringen i ���Kiev. Det 
partiet är närmast att jämföra med andra högerpopulistiska 
partier i väst, som Fremskrittspartiet eller 
Sverigedemokraterna. Men det har rötter i nynazism och anses 
så pass extremt att SD för några månader uteslöt en medlem 
för att ha gillat partiet på Facebook.93 

 

Detta något motsägelsefulla citat som först tonar ner Svobodas ”extremism” genom 

att jämföra de med Sverigedemokraterna och därefter konstaterar att 

Sverigedemokraterna inte vill ha någon form av samröre med Svoboda kan ses som 

ett sätt för DN att förlöjliga Sverigedemokraterna, på så vis att de utesluter en medlem 

som gillat ett parti som är att jämföra med de själva, eller så är det ett ifrån DN 

mindre gott försök att tona ner Svobodas extremism.  

 

                                                
92 Faktaruta. DN 2014-03-08 
93 ”Nationalistledaren satsar på presidentvalet”. DN 2014-03-08 



  

 35 

I två artiklar har personer intervjuats om partiet. Alla som intervjuats om Svoboda 

försvarar eller tonar ner partiets extremism. En företrädare för en judisk förening ifrån 

Chernivitsi i södra Ukraina, Joseph Zisels, vars organisation låg bakom ett öppet brev 

till Vladimir Putin där de betackade sig ifrån Rysslands inblandning i konflikten 

citerades: 

 

  Jag ser ingen antisemitism hos dem (läs: Högra sektorn) och 
inte hos Svoboda heller i dag. De problem som finns är lokala 
och begränsade. Inget vi inte kan lösa inom ramen för 
demokratin, säger Zisels. 
 Jag vet vad jag pratar om, jag har ägnat 25 år av mitt liv åt att 
kartlägga antisemitism, lägger han till.94 

 

Att en judisk organisation inte uppfattar någon slags antisemitism hos Svoboda och 

att det dessutom är en person som jobbat 25 år med antisemitism skänker legitimitet 

till uttalandet och det uppfattas således som trovärdigt.  

 

Carl Bildt uttalar sig om Svoboda i artikeln med rubriken ”Jag har alltid varit stolt 

över att vara anti-sovjetisk”. I artikeln träffar DN utrikesministern under en dag i 

Odessa och Bildt ges utrymme att förklara vad som händer i Ukraina.  

 

I söndags köpte en av Carl Bildts medarbetare en karta åt honom 
på en marknad i Odessa. Utrikesministern tycker mycket om 
kartor. Han vek ut den i solen och börjar peka ut orterna som 
håller på att intas av dem han ironiskt ibland kallade "gröna män 
som växer upp ur jorden" och ibland "Ryssland, Rädda Barnen, 
vilka de nu är”. 
 
Utrikesministern ville inte säga rakt ut att han tror att det är 
Ryssland som försöker ta kontroll över ett band av städer i östra 
Ukraina. Han väntar sig att de kamouflageklädda gröna männen 
kommer att dyka upp också här, i ett till synes lugnt Odessa där 
träden blommade och människor åt glass.95 

 

Sveriges utrikesminister är självfallet en person som har stor trovärdighet, han menar 

här att det folkliga upproret i östra Ukraina är regisserat av Ryssland, och att 

oroligheterna i öst kommer att sprida sig till väst . DN försöker sedan få Bildt att 

uttala sig om Svoboda och skriver:  
                                                
94 ”Nationalistledaren satsar på presidentvalet” DN 2014-03-08 
95 ”Jag har alltid varit stolt över att vara anti-sovjetisk” DN 2014-04-18 
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…Carl Bildt vill inte på något sätt kritisera den nya regeringen 
i Kiev. Han har inte yttrat någonting negativt om att den valt 
att inkludera Svoboda i ministerskaran, ett litet ryssfientligt 
parti med rötterna i nazismen. 

 Jag vill inte falla in i den ryska propagandan.96 

 

Carl Bildts svar påtalar och polariserar Euromajdan-debatten ytterligare, det Bildt 

anspelar på är att om man kritiserar Svoboda så är man positiv till Rysslands agerande 

i Ukraina, vilket för läsaren av denna artikel blir orimligt då man just fått reda på att 

ryssarna ligger bakom det våldsamma upproret i öst-Ukraina och annekteringen av 

Krim. Artikeln avslutas dock på ett något annorlunda vis: 

 

Under promenaden i Odessa i söndags kände två rysktalande 
ukrainska kvinnor igen den svenske utrikesministern och steg 
fram och skällde ut honom för hans stöd till regeringen i Kiev. 
De anklagade honom för att stödja fascister. När Carl Bildt fick 
en syl i vädret svarade han att kvinnorna ska ta chansen och 
rösta på sin kandidat i presidentvalet den 25 maj. 

 På vem då, skrek den ena kvinnan, det finns ingen kandidat för 
oss! 

Tydligen såg hon Sveriges utrikesminister som en av de 
ansvariga för situationen i hennes land. (…)97 

 

Denna avslutning kan antingen tolkas som att Carl Bildts svar om ”rysk propaganda” 

är giltigt, vill säga att rysktalande har denna åsikt, samtidigt kan man se det som att 

DN kritiserar Bildts tystnad kring Svoboda, då dessa kvinnor är ukrainare själva och 

ogillar Svoboda och Euromajdan-protesterna. Kanske handlar detta bara om att påvisa 

komplexiteten i konflikten. Svaret till Bildts uppmaning om att gå och rösta den 25 

maj kan ses som en indikation på det.  

 

                                                
96 ”Jag har alltid varit stolt över att vara anti-sovjetisk” DN 2014-04-18 
97 Ibid. DN 2014-04-18 
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I den tidigare nämnda artikeln ”Nationalistledaren satsar på presidentvalet” beskriver 

DN även OUN-medlemmen Stepan Bandera, då en protestant på torget har ett 

Bandera-emblem runt armen: 

 

En av Högra sektorns hjältar är Stepan Bandera, en nationalist 
som ledde kampen mot Sovjetunionen under andra 
världskriget. Han fördöms av många länder som delaktig i 
nazisternas folkmord, men hans ukrainska anhängare är noga 
med att påpeka att tyskarna satte honom i 
koncentrationsläger.98 

 
Som konstaterats kring Bandera så är han en tvetydlig person, och myten om honom 

som en ukrainsk hjälte är vedertagen i Ukraina, DN erkänner detta, men gör inget 

större anspråk på att fördjupa kritiken som i västvärlden är akademiskt vedertagen 

kring Stepan Bandera.99 

  

                                                
98 ”Nationalistledare satsar på presidentvalet” DN 2013-03-08 
99 Wodak R. & Richardson J.E. (2013). ”Analysing Fascist Discourse” s.234 
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Social praktik 

DN:s splittrade varande kring Svoboda kan härledas till dess ideologiska grund. DN 

är en oberoende liberal tidning vilket i detta fall tydligt märks. Ledarsidan väljer att 

nämna Svobodas närvaro i konflikten en enstaka gång. Vill säga att DN:s ledarsida 

genom sin tystnad om Svoboda följer EU:s linje och finner protestanternas klagan 

rimlig trots de nationalistiska inslagen som de rapporterar om på torget. Att DN 

ändock påtalar Svobodas närvaro på torget i sin rapportering visar att tidningen 

eftersträvar journalistisk tydlighet, dock ger DN ingen särskilt tydlig bild för läsaren 

om vilka Svoboda är. Beskrivningarna av partiet styrs snarare av vilken slags diskurs 

som artikeln är skriven inom och där Svoboda är en bifigur. Den ambivalenta 

rapporteringen där Svoboda ena dagen vill införa ett apartheid-system emot judar, 

ryssar och polacker, för att nästa dag vara jämförbara med Sverigedemokraterna är en 

indikation på att Svoboda är ett störande moment i narrativet om Euromajdan som vill 

menar att detta är en demokratisk och folklig resning emot en korrupt och 

bakåtsträvande regering. Svoboda ingår inte helt och hållet inom DN:s demokrati-

diskurs, men eftersträvan efter ”god” journalistik tvingar de att påtala Svobodas 

närvaro i konflikten. Den goda sidan i Euromajdan-diskursen i DN är 

demonstranterna, EU och den onda sidan är regeringen och Ryssland, Svoboda 

hamnar således på den sida som i DN beskrivs som god, då de är del av protestanterna 

och motståndare till regeringen. Svoboda är inte en stor aktör inom konflikten ändå 

skapar deras närvaro viss tvetydighet i DN:s ställningstagande. DN har inte en helt 

okritisk hållning till partiet samtidigt som de i mångt och mycket väljer att 

reproducera EU:s linje, som inom diskursen går att se som den rådande ordningen.  

8. Diskussion 
 
Hur beskrivs Svoboda i Aftonbladet och Dagens Nyheter relaterat till situationen 
i Ukraina? 

Som ovan konstaterats så framstår båda tidningarnas rapportering kring Svoboda vara 

påverkad av tidningarnas ideologiska grund, där tidningarna tydligt visar vad de anser 

om Svoboda kopplat till Euromajdan. Aftonbladets ledarsida genom att ständigt 

påpeka partiets extremism, och Dagens Nyheters dito genom att nämna partiet en 

enstaka gång. Detta är enligt konstens alla regler ett förväntat resultat. Det som 

framstår som mer intressant är rapporteringen om partiet i artiklar, där det verkar 
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handla mer om tidningens journalistiska produktionsvillkor och läsare än om ideologi. 

Där DN nämner Svoboda i artiklar mångfalt fler gånger än Aftonbladet även om 

beskrivningar och inställning till partiet varierar i båda tidningar så är det tydligare i 

DN. Hur partiet nämns i de båda tidningarna tycks i båda fallen dock handla om 

vilken slags artikel och diskurs Svoboda nämns inom. De båda tidningarnas mest 

negativa beskrivningar av Svoboda har kommit då partiet nämns inom en svensk 

höger-nationalistisk diskurs. 

 

Finns likheter mellan forskningsdiskursens beskrivning av Svoboda och den 
journalistiska diskursen? 

 

Svaret på denna fråga blir inte fullkomligt rättvist med tanke på att all den forskning 

som jag kunnat ta del av är västerländska källor med ett kritiskt och diskursivt 

angreppssätt vilket per automatik är kritiskt inställd till ultranationalistiska och 

extremhöger partier då de likt hund och katt är sprungna ur diametralt skilda 

ideologier, detta innebär att forskningsfältet i sig är utsatt för en liknande diskursiv 

kamp som parterna i Euromajdan, vill säga att den kritiska forskningen definierar 

högernationalisterna som extremister, medans högernationalisterna definierar 

forskningen som ”vänstervriden”. 

 

Aftonbladets ledarsida har vid några tillfällen refererat till exempel som förekommit i 

forskningen som jag tagit del av, exempelvis, partiets ledare Oleh Tiahnyboks 

infamösa tal om ”jude-moskovitmaffian”, och partiets vurmande för forna OUN-

medlemmar såsom Stepen Bandera presenteras likt Rudling.  

 

I Dagens Nyheter används beskrivs som tidigare nämnt Svoboda oftast som 

ultranationalister. Vilket skulle kunna vara en referens till Rudling som oftast väljer 

att benämna partiet så.  
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Hur står Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring Svoboda i 

relation till de två huvudsakliga narrativen inom Euromajdan-diskursen? 
 

Aftonbladets ledarsida påtalar hur de vill försöka nyansera debatten kopplat till 

Euromajdan, då de anser sig vara anklagade för att på grund av sin hårda kritik mot 

Svoboda bli del av den ryska propagandan. I resultatet av AB:s artiklar blir 

frågeställning problematisk då Svoboda i det fåtal artiklar de nämndes snarare 

presenterades utifrån artikelns huvudämne än efter en klar ideologisk övertygelse. DN 

följer dock EU och USA:s-linje i rapporteringen, vilket ytterst bevisas i ledarsidans 

val att inte nämna Svoboda. 

9. Vidare forskning 
 

Då konflikten i Ukraina är pågående skulle ett vidare studerande av Svoboda i 

svenska medier vara intressant. Något som dock under ytan har framkommit och 

framstår som ett än mer intressant ämne för en diskursanalys är Ryssland. I 

rapporteringen kring Svoboda har som tidigare nämnts ryskt närvaro i artiklarna tonat 

ner Svobodas extremism, en indikation på att Ryssland är ”värre” än Svoboda. Om 

jag direkt ifrån huvudet försöker säkerställa vad jag egentligen vet om Ryssland kan 

jag inte på rak arm säga något positivt om landet, i ljuset av den kalla kriget-esqua 

russofobiska rapporteringen om Ryssland som Majdan-krisen gett upphov till så vore 

det utan tvivel intressant att granska Ryssland. 
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11. Bilaga 1 
 

11.1. DN:s rapportering kring Svoboda 
 
 
8:e December – Bildtext  
 
Polisen rustar för kravaller 
 Protesterna i Ukraina. 
 
“Ultranationalistiska Svoboda syns också på torget.” 
 
 
8:e December – Artikel  
 
Dragkampen om landet har flyttat ut på huvudstadens gator 
 
“På torget syns ofta en flagga med tre fingrar uppsträckta i ett slags segertecken. Den 
tillhör Svoboda, ett ultranationalistiskt parti med sin bas i västra Ukraina. 
 
Svoboda är så främlingsfientligt att Sverigedemokraterna sparkade ut en medlem för 
att hade gillat partiet på Facebook. Det är sprunget ur en nynazistisk rörelse och 
riktar sin vrede mot kommunister, ryssar och judar i lika delar. Det är svårt att se 
särskilt mycket av "europeiska värderingar" i partiets budskap. Det vill införa ett slags 
apartheidsystem där bara etniska ukrainare kan anställas offentligt och uttalar sig 
aggressivt mot homosexuella.” 
 
10:e December – Artikel –  
 
Demonstranternas läger töms av polisen 
 
“Enligt journalister på platsen var många av de beväpnade anhängare till det 
ultranationalistiska partiet Svoboda och andra extrema rörelser.” 
 
15:e Januari – Artikel –  
 
Protestvindarna mojnar –men kampen går vidare 
- Oppositionen försöker blockera parlamentets arbete 
 
“Ett problem för oppositionen är att nationalistpartiet Svoboda, med nynazistiska 
rötter, tagit sig en allt mer synlig roll i protesterna.” 
 
30:e Januari – Ledare – Carl Johan Von Seth 
 
Kluvet om krisen i Kiev 
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“Huliganerna lär nu utgöra en betydande del av de kvarvarande aktivisterna. Somliga 
tillhör det nynazistiska partiet Svoboda. Andra sällar sig till det extremistiska garde 
som kallas Högersektorn” 
 
22 Februari – artikel -   

Därför är Ukraina ett splittrat land 

“I Kiev är oppositionen stark, så även i väster där också extremhögerpartiet 
Svoboda har sina starkaste fästen.” 

Gällande Jatsenjuk “Under det pågående upproret har han talat dagligen från stora 
scenen på Majdan och i mångas ögon flörtat med högerkrafter som EU inte vill ta i 
med tång  som nationalistpartiet Svoboda och andra ännu mer extrema grupper.” 

27 februari – artikel –  

Jatsenjuk tros bli ny ledare 

” Det var vid denna upplagas pressläggning oklart om det omstridda extremistpartiet 
Svoboda skulle komma i fråga för ministerposter.”  

28 Februari – artikel –  

Spänningen ökar mellan stormakter 

“Vice premiärminister blir 49årige Oleksandr Sych som representerar det 
högerextrema partiet Svoboda. Sych har bland annat profilerat sig för ett hårdnackat 
motstånd mot aborter.” 

5 Mars – artikel –  

Tuffa utmaningar för ny brokig regering 

“Det högernationalistiska partiet Svoboda ("Frihet") har fått tre av de 21 
ministerposterna. Olexander Sytj, en 49årig parlamentariker som beskrivs som 
Svobodas chefsideolog, är för närvande vice premiärminister.” 

“Andrij Parubij, säkerhetsansvarig för protesterna på Självständighetstorget, har en 
bakgrund i Svoboda och har också varit ledande i den ultranationalistiska 
paraplyorganisationen Högra Sektorn. Parubij är numera chef för Ukrainas nationella 
säkerhetsråd och tillhör partiet Fosterlandet” 

 

8 Mars – Artikel 

Nationalistledare satsar på presidentvalet 

“I väst har det talats mycket om��� nationalistpartiet Svoboda, som nu 
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har���representanter i den tillfälliga regeringen i���Kiev.  

Det partiet är närmast att jämföra med andra högerpopulistiska partier i väst, som 
Fremskrittspartiet eller Sverigedemokraterna. Men det har rötter i nynazism och anses 
så pass extremt att SD för några månader uteslöt en medlem för att ha gillat partiet på 
Facebook.” 

Högra sektorn anser att Svoboda är ett alltför liberalt parti. 

Såväl Högra sektorn som Svoboda vill förbjuda Kommunistpartiet och införa en 
punkt i passet där nationalitet anges. Det skrämmer många, särskilt judar. 

Andrej Tarasenko vill inte svara på DN:s frågor om rörelsens nazistiska kopplingar. 
Men för några dagar sedan sade han så här till en ukrainsk tidning: 

 Hälften av oss är ryskspråkiga och vi har inga problem med det. Vi är ukrainska 
nationalister. Är du beredd att slåss för Ukraina så är du vår bror. 

Han gjorde samtidigt stor sak av att en av rörelsens aktivister, Bo rislav Bereza, är 
jude från Kiev. 

Särskilt i ryska medier, men även i väst, har det varnats för att Ukrainas framtid har 
kapats av mörka krafter. Oron är kanske överdriven: i onsdags kom en undersökning 
från opinionsinstitutet Sotsis som visar att Jarosj skulle få 1,6 procent av rösterna i ett 
presidentval, medan Svobodas ledare Oleh Tiahnybok skulle få 2,5 procent. 

Att revolutionen skulle ledas av antisemiter och extremister  som president Vladimir 
Putin och ryska medier hävdar  stämmer definitivt inte. På Majdan finns alla sorters 
människor från anarkister via liberaler till miljö och hbtaktivister. 

 

8 Mars - Faktaruta –  

Svoboda 

● Ett ultranationalistiskt parti med sin bas i västra Ukraina. Det är sprunget ur en 
nynazistisk rörelse och riktar sin vrede mot kommunister, ryssar och judar i lika delar. 
Partiet vill införa ett slags apartheidsystem där bara etniska ukrainare kan anställas 
offentligt och medlemmar uttalar sig aggressivt mot homosexuella. 

● Svoboda registrerades som politiskt parti 1995 och beräknades 2010 ha cirka 15 
000 medlemmar. 

● Efter de ukrainska valen 2012 tog Svoboda för första gången plats i parlamentet, 
med 37 ledamöter.” 

 

9 mars – Notis  - 

Högerextremister från Sverige till Ukraina 
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 ” Enligt Expo träffade företrädare för Svoboda det högerextrema Svenskarnas parti i 
samband med ett Sverigebesök under 2013.” 

19 Mars – artikel –  

Vad händer i Europa 

“Den tyska regeringen har i huvudsak stöd av De gröna i oppositionen medan 
Vänstern visar stor förståelse för Ryssland och Putins linje. Vänstern anser att 
grundfelet är att Merkelregeringen erkände den nya regeringen i Kiev, trots att den 
innehåller flera ministrar från det högerextrema partiet Svoboda.” 

21 Mars – “Artikel” – 

Ryska pass delas ut till Krimborna 

 “Samtidigt står det klart att regeringen i Kiev inte blir av med problemen som 
högerextrema politiker från partiet Svoboda  med fyra ministerportföljer  skapar. 
Häromdagen tog sig Ihor Mirosjnytjenko, en av partiets parlamentsledamöter, in på 
kontoret till Olexander Pantelejmonov, chef för ett stort statligt tvbolag. Tvchefen 
misshandlades och tvingades under hot att skriva på sin avskedsansökan. 

Flera andra Svobodamedlemmar var med och någon av dem filmade händelsen som 
lades ut på nätet. Mirosjnytjenko förklarade sitt beteende med att Pantelejmonov hade 
låtit sända Vladimir Putins tal i Moskva i tisdags och att han därmed var "förrädare".” 

 

26 Mars – Artikel –  

Här lämnar de sista ukrainska soldaterna Krim 

“Ukrainas tillförordnade försvarsminister, som tillhör extremhögerpartiet Svoboda, 
avgick i går i protest mot evakueringen.” 

“Den ukrainska militärens reträtt från Krim  som skedde utan att soldaterna fick 
möjlighet att försvara halvön mot de ryska trupperna  blev ett alltför tungt bagage för 
tillförordnade försvarsministern, flottamiralen Ihor Tenjuch från högerextrema 
Svoboda.” 

12 April – Artikel – 

Premiärminister redo att kompromissa – Krisen I Ukraina -stormning avblåst 

I sin tillfälliga regering har han ministrar från högernationalistiska Svoboda som vill 
ta bort den särskilda ställning ryska språket har i öst. Och även om han verkar vilja ge 
något mer självstyre åt regionerna så är federalisering, som Ryssland kräver, ett rött 
skynke. 

14 April – Artikel 
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Regeringen tar stora risker hur den än gör 

I själva verket är Ukrainas ledning oense om hur upproret ska hanteras. Nationalister 
från högerpartiet Svoboda  som finns representerat både i regeringen och i 
parlamentet  uttalar sig ofta för en tuffare linje. Medan Jatsenjuk och andra verkar 
vilja vänta och förhandla. 

16 April – Artikel 

"Jag har alltid varit stolt över ryktet att vara antisovjetisk" 

I söndags köpte en av Carl Bildts medarbetare en karta åt honom på en marknad i 
Odessa. Utrikesministern tycker mycket om kartor. Han vek ut den i solen och börjar 
peka ut orterna som håller på att intas av dem han ironiskt ibland kallade "gröna män 
som växer upp ur jorden" och ibland "Ryssland, Rädda Barnen, vilka de nu är". 

Utrikesministern ville inte säga rakt ut att han tror att det är Ryssland som försöker ta 
kontroll över ett band av städer i östra Ukraina. Han väntar sig att de 
kamouflageklädda gröna männen kommer att dyka upp också här, i ett till synes lugnt 
Odessa där träden blommade och människor åt glass. 

Carl Bildt vill inte på något sätt kritisera den nya regeringen i Kiev. Han har inte yttrat 
någonting negativt om att den valt att inkludera Svoboda i ministerskaran, ett litet 
ryssfientligt parti med rötterna i nazismen. 

 Jag vill inte falla in i den ryska propagandan. 

Under promenaden i Odessa i söndags kände två rysktalande ukrainska kvinnor igen 
den svenske utrikesministern och steg fram och skällde ut honom för hans stöd till 
regeringen i Kiev. De anklagade honom för att stödja fascister. När Carl Bildt fick en 
syl i vädret svarade han att kvinnorna ska ta chansen och rösta på sin kandidat i 
presidentvalet den 25 maj. 

 På vem då, skrek den ena kvinnan, det finns ingen kandidat för oss! 

Tydligen såg hon Sveriges utrikesminister som en av de ansvariga för situationen i 
hennes land. Kanske hade hon rent av gått förbi honom på torget ovanför 
Potemkintrappan ett par timmar tidigare då han stod i utkanten av den demonstration 
som pågick till stöd för regeringen i Kiev. 

11.2. Aftonbladets rapportering om Svoboda 
 
 
28 November – Krönika – Martin Aagård 
 
Bildt hyllar nationalister 
 
Sedan Ukraina backade ur samarbetsavtalet med EU har de blågula flaggorna vajat på 
Kievs gator. Protesterna mot Ryssland och för EU har delvis blivit våldsamma. Den 
flitigast förekommande blågula fanan i folkmassorna föreställer en hand med tre 
fingrar. 
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Den tillhör Svoboda  ett parti som vill stoppa all invandring, förbjuda "Ukrainafobi" 
och göra vapeninnehav till en mänsklig rättighet. Ett antisemitiskt parti som ingår i 
den växande östeuropeiska fasciströrelsen. 
De aggressiva ukrainska nationalisterna riktar sig framför allt mot Ryssland. 
Partiledaren Oleh Tyahnbok påstod 2004 att en "moskovitjudisk maffia" styr Ukraina 
och har nu lett protesterna tillsammans med representanter för fängslade Julia 
Timosjenkos parti. 
 
9 December – Artikel 
 
Här river de Lenin-statyn 
 
Kievs sista Leninstaty revs ner i går kväll, av sympatisörer till det högerextrema 
partiet Svoboda. Partiet stöder samtalen med EU eftersom de vänder sig mot ett ökat 
ryskt inflytande. 
 
 Det är ett etnonationalistiskt parti med neofascistiska drag. De får stöd eftersom 
många är besvikna på andra oppositionspartier som de ser som oförmögna att utmana 
regimen, säger Niklas Bernsand, ukrainakännare verksam vid Lunds universitet. 
 
 
24 januari – krönika –  Martin Aagård 
 
Ge Bildt medalj! 
 
En löst sammansatt grupp extremister som tycker att antisemitpartiet Svoboda är för 
liberalt. Då pratar vi alltså om ett parti som samarbetar med Svenskarnas parti och 
kallas "nazister" av SD. Det är med andra ord inte några vanliga smygrasister som 
härjar på Kievs gator. 
 
31 Januari – Ledarsidan – Per Leander 
 
Död nazist hyllas i DN 
 
“Zjuznevskyj var inte ens ukrainare utan vitryss men flyttade för ett par år sedan till 
Ukraina där det nynazistiska partiet Svoboda nu är ett av de största 
oppositionspartierna. Den absoluta majoriteten av de 100 000 som kom ut för att 
demonstrera i Ukraina i november var vanliga medborgare som tröttnat på korruption 
och fattigdom. Men demonstrationen togs snabbt över av den högervridna 
oppositionen, med EU:s uppmuntran. Det har i sin tur lett till att fascistiska beväpnade 
stormtrupper nu marscherar, bygger barrikader av brinnande bildäck och stormar 
regeringsbyggnader i Kiev.” 
 
 
8 februari – Ledarsidan – Göran Greider 
 
Hatet bakom förintelsen –  
Göran Greider om judebolsjevismen – Ett järnspöke som lever än idag 
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Den stora Leninstatyn i centrala Kiev vältes nyligen under massdemonstrationerna 
och folk gick loss på den med vad de hade till hands. Men det var knappast "folk" i 
allmänhet som störtade kommunismens symbol i gruset, utan aktivister inom det 
ultranationalistiska och antisemitiska partiet Svoboda som hade de rätta verktygen 
med sig; vanliga demonstranter var inte glada över tilltaget. 
 
22 februari – Ledarsidan  - Aagård 
 
Fascist blickar mot plats i regeringen 
 
Så har den förste europeiske fascisten på snart 40 år bjudits in att sitta i en regering. 
När det ska ske är fortfarande oklart, men uppgörelsen i Ukraina innebär att 
högerextremisten Oleh Tjahnybok (Svoboda) snart kan kliva in i en 
samlingsregering i väntan på nyval. 
Det blir dessutom en mäktigare regering än tidigare. Landet ska snarast återinföra 
2004 års konstitution, en förordning som försvagar presidentens makt. 
 
 
26 februari – Ledarsidan – Torsten Kälvermark 
 
Nya nationalister – Gamla språkstrider 
 
Enligt Peter Pomerantsev i London Review ���of Books är ryskan fortfarande det 
mest���talade tungomålet i Ukrainas huvudstad:���"Det är gatans, barens och 
hemmets ���språk". Men nu har det nya parlamentet���tagit bort dess ställning som andra 
officiellt språk i landet. Och om ni minns den knytnävskamp som i mars 2013 fördes i 
samma församling så berodde den på att en ledamot som vågade tala ryska överfölls 
av företrädare för det ultranationalistiska Svobodapartiet. 
 
2 Mars – Veckan som gått 
 
Veckan som gått – Personerna som gjort störst avtryck i veckans nyheter 
 
► Jatsenjuk är en erfaren politiker trots sin ringa ålder. Han klev 2001 in i politiken 
och var i praktiken ledare för oppositionspartiet Fosterlandet under åren som Julia 
Tymosjenko hölls fängslad. 
Samtidigt har det högerextrema partiet Svoboda fått flera tunga poster i regeringen, 
blandannat vice premiärministerposten. Nytt i övrigt: den efterlyste Viktor 
Janukovytj har dykt upp i Ryssland och beväpnade män har tagit över myndigheter 
och flygplatser på Krimhalvön. (OC) 
 
3 Mars – Debatt – Insändare 
 
Orangea revolutionen kan bli brun 
 
“EU måste protestera mot att det antisemitiska partiet Svoboda släppts in i Ukrainas 
nya regering. Ett nynazistiskt parti som kämpar mot "jude moskoviterna", vill 
förbjuda abort och hyllar Hitlers ukrainska medlöpare. 
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De våldsverkare som utnyttjat protesterna i Kiev för att vandalisera synagogor och 
minnesmärken över Förintelsen belönas med ministerposter. Minoritetsspråkens 
officiella status har avskaffats. 
EU måste ställa krav på att demokratin ska gälla även för Ukrainas minoriteter. 
Annars riskerar den orangea revolutionen att färgas brun.” 
 
 
5 mars – Ledare – Åsa Linderborg 
 
Monstruöst hyckleri – Vi behöver en tredje ståndpunkt! 
 
” svensk debatt och nyhetsbevakning ter���sig frågan om Ukraina rätt enkel.���Russofobin 
bestämmer infallsvinklar och���faktaurval: det är Ryssland som är roten till���det onda, 
medan den västvänliga���oppositionen vägleds av en fram till nu���uppdämd frihetslängtan. 
Man noterar att���några högerextremister nästlat sig in bland de rättfärdiga, men det 
anses inte vara så mycket att orda eller bråka om.” 
 
7 mars – Kadhammar på plats –  Peter Kadhammar 
 
I Lviv härskar nationalismen – Partiet Svoboda kräver patriotisk utbildning för 
ungdomar och vill skaffa atomvapen till Ukraina 
 
Svoboda är partiet som skapat oro från Moskva till Washington. Är 1930talet på väg 
att upprepas? Kommer stöveltrampen åter att eka över Europa? 
 
I så fall är mannen på andra sidan konferensbordet en av fascisternas ledare i Lviv. 
Han heter Lybomir Melnychuk, är 31 år, advokat till yrket, pratar mångordigt men tar 
inte av sig täckjackan, som om han är på språng. 
Han är vice ordförande i nationalistpartiet Svoboda i Lviv. 
Det är en stad med knappt 800 000 invånare, förr berömd för sina många 
nationaliteter, sin rikedom, sin stora judiska befolkning och sin brokiga historia. Lviv 
har de senaste 100 åren tillhört fem olika stater. 
 
 
Det surrar av samtal i rummet. Vi sitter på andra våningen i Lvivs stora stadshus. Här 
är det Svoboda som bestämmer. Partiet fick i senaste valet 55 av 90 mandat i 
fullmäktige och har därmed egen majoritet. Det nästa största partiet har ynka sju 
mandat. 
 
Lviv är den ukrainska nationalismens huvudstad. Till och med min opolitiska 
turisthandbok skriver: Du kan inte undvika att märka den nationalistiska glöden. 
 
Melnychuk pratar om direktdemokrati. Han ser sig om i rummet, några unga män 
träder in. De anmäler sig till medborgargardet  "självförsvarsgruppen"  som bildades 
efter det att flera polisstationer utsatts för brandattentat. 
 Det här är ett exempel på direktdemokrati, säger Melnychuk. 
Folk litar inte på polischefen. Sedan vi började med självförsvar har brottsligheten 
sjunkit tre gånger. 
 
Nej, säger han, Svoboda är inte fascistiskt. Det är ett nationalistiskt högerparti. 
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Skillnaden? Svoboda förespråkar inte en enpartistat, vill inte ha en sammansmältning 
mellan företag och fackföreningar, och betraktar alla nationaliteter i Ukraina som 
jämlikar. 
Men  det var ju Svoboda som nästan lyckades genomdriva att ryskan togs bort som 
officiellt språk, vilket hjälpte Putin att ursäkta invasionen av Krim? 
 
I Svobodas stadgar och partiprogram kan man hitta en hel del som för tankarna till 
fascism. Partiet har kallat sig "socialnationalistiskt", vilket är att vända på 
nazismens "nationalsocialism". 
Svoboda har tagit avstånd både från kommunism och den "demokratiska 
nomenklaturan. Vi har en ny vision av världen". 
 
Partiprogrammet innehåller en hel del krav på straff, "maximala" straff, "strikta" 
straff. Det vill kriminalisera "sexuella perversioner" vilket ska läsas som 
homosexualitet. 
 
Det ska vara närmast omöjligt för en som inte är "etnisk ukrainare" och 
Inte född i landet att bli medborgare. Partiet kräver "patriotisk utbildning" och att 
ungdomen ska härdas. Det ska bli straffbart att såra Ukrainas nationella värdighet 
liksom att sprida "felaktig information". 
 
Svoboda vill släppa vapnen fria till medborgarna och skaffa landet atombomber. 
Partiprogrammet talar en hel del om morden på miljoner ukrainare under 
kommunisttiden men nämner inte med ett ord förintelsen av judarna. Inte heller de 
100 000 judar som nazisterna mördade i Lviv. 
Naturligtvis ska det bli kriminellt att förneka folkmordet på ukrainare. 
Men är Svoboda fascistiskt? 
 
I andra änden av stadshuset ligger borgmästarens kontor. Han heter Andriy Sadovyi, 
en 45 årig karl med tjocka glasögon och stillsam humor, framgångsrik affärsman i 
mediebranschen, dock ingen oligark. 
Borgmästaren väljs för sig. Sadovyi har inget med Svobodas extrema nationalism att 
göra. Han vill att Ukraina så snart som möjligt ska skriva avtal med EU så det blir 
ordning på lagstiftningen och korruptionen kan bekämpas. 
 
Sadovyi har bråkat med Svoboda ända sedan partiet tog plats i stadshuset 2010. 
 De säger att de är nationalister. Nåja. Du får betänka att vi har en mängd partier i 
Ukraina. Vi är en ung demokrati. De som valde Svoboda ville visa sitt missnöje. 
Svoboda pratar mycket och skyller på mig när de inte klarar att uppfylla sina löften. 
Som vad? 
 De lovade till exempel medborgarna gratis el, gas och vatten. Det är ju absurt! Hur 
skulle vi ha råd med det? 
 
Borgmästaren lutar sig knappt märkbart framåt och skrattar stillsamt.  Svoboda är 
ultrapopulister. Sådana brukar hålla en mandatperiod. 
 
På ett kafé träffar jag en av Lvivs fåtaliga judar. Vladimir Nesis är 62 år, pensionerad 
läkare, har glasögon på nästippen, dricker espresso och har kaféinnehavarens tillstånd 
att röka inomhus fast det är förbjudet. 
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Hur känns det att vara jude och leva i en stad som behärskas av fascister? 
Nej, nej, nej, det är inget fascistiskt parti. Jag känner många i Svoboda. Det är 
människor jag tycker om. Jag har aldrig hört något fascistiskt. Mitt största problem 
med Svoboda är att de inte gillar ryska språket. Jag är rysktalande. Fast ingen har 
någonsin anmärkt på mitt språk. 
 
På kullerstenstorget utanför stadshuset står ilskna köpmän från utomhusmarknaden 
vid centralstationen. De demonstrerar mot en herr Zub, ägare till marknaden som sägs 
vara korrupt. 
Makt till miljonerna, inte till miljonärerna, står det på en banderoll. 
 
En annan vänder sig mot Svobodas lokala ledare Pavluk: "Hjälper du inte oss är du 
likadan som Zub". 
 
Pavluk! ropar demonstranterna. Men han visar sig inte.  
 
Så vad har Svoboda uppnått? I partilokalen på andra våningen, där folk kommer och 
går, där röster surrar och telefoner ringer, ber jag Lybomir Melnychuk berätta vad 
Svoboda åstadkommit under sina år i stadshuset. 
 
 Vi har förbjudit kommunistiska symboler i Lviv. Vi har återtagit flera byggnader 
som felaktigt privatiserats. Vi har överlåtit en byggnad som ska bli judiskt museum. 
Vi vill bygga ett museum över nazismens och kommunismens offer. Han tänker efter. 
 Och turismen har ökat. 
 
 
 
 
 
7 mars – Aagård på plats – Kultursidan – Martin Aagård 
 
Kulturkriget på Krim 
 
När världens för tillfället ensammaste man Viktor Janukovitj höll sin presskonferens 
förra fredagen sade han att nyfascister tagit makten i Kiev. Putin pratar om 
"fascistiska huliganer" i Kievs regering. 
 
Och det stämmer ju. Fyra högerextremister från partiet Svoboda, vars politiska 
program bara kan beskrivas som fascistiskt sitter i den nya regeringen 
 
 
7 mars – Kultursidan -  
 
Så fascistiskt är Svoboda, Bildt 
 
Är det ukrainska partiet Svoboda "högernationellt" eller står det för en klassisk 
fascistisk ideologi? I de generellt okritiska reportagen från Kiev verkar ingen bry sig 
om det demokratiska finliret. 

Men partiprogrammet finns att läsa för alla intresserade och den som inte tycker att 
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det luktar fascism är idéhistorisk analfabet. 

Inte heller utrikesminister Carl Bildt verkar bekymra sig, om man får tro en intervju 
med honom i P1 på torsdagsmorgonen. Han går i god för att de personer från Svoboda 
som han mött är "europeiska demokrater som arbetar för värderingar som är våra". 
Förmodligen har den stressade Bildt aldrig hunnit ta del av deras partiprogram. Det 
finns annars att studera för alla intresserade och den som inte tycker att det luktar 
fascism måste betecknas som idéhistorisk analfabet. 

7 mars – Krönika – Anders Lindberg 
 
Moskva har ingen rätt att styra Kiev 
 
Den ryska propagandan har rätt i att Ukrainas regering delvis är en samling skurkar, 
fyra av dem från det naziinfluerade partiet Svoboda. Men det ger inte Ryssland rätt 
att invadera landet. Folkrätten är universell, den gäller alla. 
Vi lever i en tid där medier är lika mycket ett militärt slagfält som marken, havet och 
luften. Om ett land är berett att gå i krig är det också berett att ljuga. Det visade USA i 
Irak, och det visar Ryssland i Ukraina. 
Ryssland måste lägga ner maktspråket och dra tillbaka sina trupper. Det finns ingen 
"tredje ståndpunkt" mellan att bryta mot FNstadgan och att följa den. 
 
 
8 mars – Kadhammar på plats – Peter Kadhammar 
 
De vet vad de vill men ingen vet hur 
- Aftonbladet på plats i Ukraina som uppfinner sin demokrati först nu. 
 
En revolution har just inträffat i ett land som saknar politisk kultur. Bara ett par 
partier har egentligen någon ideologi, det vill säga sammanhängande idéer om hur 
Ukraina ska se ut i framtiden. 
 
Det är kommunisterna och ultranationalisterna Svoboda. 
Och resten? Partierna som stödde den senaste presidenten Janukovytj och de tidigare 
presidenterna Jusjtjenko och Kutjma? Det är partier som styrdes från toppen och 
neråt, det var maktapparater och inte rörelser för folklig vilja. 
 
Partierna kommer och går men politikerna består. 
 
Det finns egentligen bara ett normalt fungerande parti i Ukraina, säger Kohut. Det är 
ultranationalisterna Svoboda. 
 
 Inför valet gick de från dörr till dörr och propagerade för sin sak. De talade politik! 
Med vanliga människor! Och ingen betalade dem för att göra det! 
Så även Kohut röstade på Svoboda. "För att de var emot de andra partierna." 
 
 
9 mars – Kultur – Martin Aagård 
 
Plötsligt var försvarsfrågan den enda debatten 
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Det finns 32 registrerade organisationer för olika folkslag. I Ukraina kallas de 
"nationer" och om Svoboda får igenom sitt partiprogram ska alla medborgare i 
framtiden ange vilken nation de tillhör i sina pass. 
 
11 mars – Artikel –  
 
Nu varnar de för fler nazisthot –  
Experterna – Valår – då ökar risken för högerextremt våld 
 
Åkte till Ukraina 
De nazistiska grupperna breddar just nu sin verksamhet internationellt. Svenska 
motståndsrörelsen stödjer öppet det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning och 
högerextrema svenskar har den senaste tiden åkt till Ukraina för att stärka banden med 
fascistpartiet Svoboda. 
 
11 mars – Artikel - Kadhammar på plats –  
 
Peter Kadhammar 
 
Bilden Putin hatar – här möts juden, ryssen , feministen, och högernationalisten – 
som vänner på torget i Dnepropetrovsk 
 
De samlades på ett kafé i centrala Dnepropetrovsk för att visa att de är vänner. Den 
som säger att det råder en antisemitisk våg i Ukraina, att revolutionen är fascistisk 
eller riktar sig mot ryssar  ja, den som påstår det pratar skit. 
 
Antisemitism i Lviv? 

De två vakterna vid synagogan ryckte på axlarna. För fyra år sedan kastade någon en 
sten men det var visst en skolgrabb som inte visste vad han gjorde. 

Den lokala vice ordföranden för Svoboda var noga med att prata om 
"multikulturalism". 

Hur stämmer det med de antisemitiska uttalanden som Svobodas nationella 
ordförande Oleh Tyahnybok har gjort? 

 De är flera år gamla och han har sedan dess gjort allt för att övertyga världen om att 
han inte är antisemit, sa en Arsenij Finberg, en judisk aktivist som jag träffade i Kiev. 

Han samlade in pengar och köpte mat, mediciner och kläder till demonstranterna på 
Självständighetstorget. Även till Svoboda och det nationalistiska kampförbundet 
Högra sektorn. 

 Jag har aldrig hört något antisemitiskt från Högra sektorn. Deras ledare har 
dessutom träffat Israels ambassadör och sagt att de ska bekämpa antisemitism. 

Arsenij Finberg berättade att ukrainska och israeliska judar samlat in pengar så att nio 
skadade från Självständighetstorget kan få vård i Israel. 
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 Den som inbillar sig att fascister har makten i Ukraina är välkommen hit. Jag ordnar 
gärna en rundtur i Kiev. 

Arsenij Finbergs pappa Leonid är direktör för Institutet för judiska studier i Central 
och Östeuropa. Han är en man med stort inflytande, en av de judiska ledare som 
nyligen skrev ett öppet brev till Vladimir Putin: 

"Er övertygelse om att antisemitismen växer i Ukraina, som Ni gav uttryck för på Er 
presskonferens, stämmer inte med fakta. Kanske blandade Ni ihop Ukraina med 
Ryssland ..." 

Naturligtvis är inte allt frid och fröjd. Revolutioner utbryter inte i harmoniska 
samhällen. Anna Dougopol, 32, homosexuell och aktivist för HBTrättigheter, 
berättade att hon och hennes vänner inte vågade använda regnbågsflaggor under 
demonstrationerna på Självständighetstorget. 

 Där var hundratals Svobodakillar som skulle ha gett oss stryk. 

Ukraina är ett konservativt samhälle. Anna berättade om en lapp i det ockuperade 
konferenscentret som var revolutionärernas högkvarter: 

"Kvinnor! Om det är stökigt, var snälla och städa." 

Hon rev ner lappen och fortsatte att hjälpa till. Det gällde ju nationens framtid. 

Alla jag har talat med har varit mycket försiktiga när de kommenterat andra politiska 
grupper. Det var också den rökande, uttröttade representanten för Högra sektorn som 
med kutig rygg, enorma påsar under ögonen, klädd i en svart uniformsliknande 
anorak och med en pistol dold i fickan på magen sa: 

 Fackföreningar, liberaler, vänstern, till och med homosexuella var med på torget. Vi 
har andra idéer än de. Vi är höger och nationalister. Men vi kritiserar inte våra vänner 
från revolutionen. 

De vet att de lever i en skör enighet, och de vill inte att Putin ska få slå sönder den. 

11 mars – Åsa Linderborg – Ledare 
 
Högerextremism är inte normalt – Åsa Lindeborg om Möllevången och ett tidsläge 
 
Det är ett etikettsbrott att påpeka att det sitter fascister i Ukrainas nya regering. Carl 
Bildt spelar frågande inför uppgifterna, även antisemitismen påstås vara ett 
fantasifoster. Svoboda, säger utrikesministern, består av "demokrater med europeiska 
värderingar" (P1 Morgon 6 mars). Alla liberaler är inte lika okunniga om sakernas 
tillstånd, men upprördheten uteblir ändå. Fascisterna har visat sig stå på rätt sida i 
stormaktsspelet. 
 
19 mars – Ledare –  Daniel Poohi 
 
Oroande mobilisering bland svenska nazister – Expo: 90-talets skinnskallerörelse 
har växt upp – och hittat nya strategier 
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De är dessutom inte ensamma. Europa befinner sig i kris, den sociala utslagningen 
ökar och förtroendet för politiker minskar. Extremhögerns inflytande ska inte 
överdrivas. Men de har ett gyllene läge. Och för den rasideologiska miljön finns 
europeiska föregångare. Svoboda i Ukraina har gått från att vara ett marginaliserat 
nazistparti till att sitta i regeringen. Grekiska Gyllene Gryning har utnyttjat social 
oro och tävlar om platsen som tredje största parti i grekiska opinionsmätningar. 
 
19 mars – Krönika – Peter Kadhammar 
 
Inte gick vänstern ut och gav stöd till Mubarak 
 
" Dig pratar inte jag med!" säger den gamle vänstermannen som jag känt i decennier. 
Han är förbannad för det jag skrivit från Ukraina där nationalistiska Svoboda ingår i 
revolutionsregeringen. 
 
Svoboda må vara obehagligt men det har i Ukraina så vitt jag vet inte förekommit 
någon förföljelse av ryssar, judar eller andra minoriteter. 
Det hindrar inte den så kallade vänstern från att i Putins anda hålla fram en fantasi: 
"USA alliansens nazistkupp i Ukraina" skriver Folket i Bild/Kulturfront på nätet. Det 
har varit en demonstration på Sergels torg. Den protesterade mot "militärkuppen" i 
Kiev. 
 
20 mars – Insändare 
 
Blunda inte för Kievs nazister 
 
Carl Bildts vägran att fördöma det antisemitiska ukrainska regeringspartiet Svoboda 
är tragiskt. Detta är ett parti vars ledare öppet förklarat att "judisk maffia" förtrycker 
Ukraina och som hyllar 40talets nazistiska medlöpare. 
I Svobodastyrda områden har antisemitiska karikatyrer återkommit i kulturen, judar 
och romer har misshandlats, minoritetsspråken avskaffats, antifascistiska partier och 
grupper har förbjudits. 
Bara för att Putin inte har rätt att annektera Krim får vi inte blunda för nynazismens 
återkomst i Ukraina. EU kan faktiskt beröva ryssarna deras främsta argument genom 
att villkora allt stöd med att Svoboda slängs ut ur regeringen. 
 
 
 
 
21 mars – Kultur – Martin Aagård 
 
Fascistattacken mot fria medier  
 
En misshandel som är mycket sjukare än���den först ser ut. Och den video av���händelsen 
som ligger ute på Youtube är verkligen obehaglig. Tre parlamentsledamöter från 
fascistpartiet Svoboda tränger sig in på tvchefens kontor och en av dem slår honom i 
ansiktet tills han förvirrad undertecknar sin egen avskedsansökan. 

Men mannen som slår, Igor Mirosjnitjenko, är dessutom vice ordförande i Ukrainas 
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parlamentariska yttrandefrihetskommitté. Läs den meningen igen. Mannen som 
misshandlar en journalist tills han säger upp sig är näst högste ansvarig för 
yttrandefriheten i Ukraina. Tydligare än så kan inte hotet mot Ukrainas vitala 
strukturer som fasciströrelsen utgör illustreras. De respekterar inte något. Fria medier 
och oliktänkande minst av allt. 

26 Mars – Artikel 

Obamas nya hot: Fler sanktioner 

-Handel, vapen och energi kan drabbas om Ryssland går längre in I Ukraina 

Samtidigt meddelade Ukrainas försvarsminister Ihor Tenjuch, från höger extrema 
Svoboda, att han avgår från sin post. 

Avskedsbrevet lämnades in efter massiv kritik från ukrainska befälhavare, som utan 
strid har övergett Krimhalvön. Militären har återkommande klagat på vad man kallar 
"förvirringen hos regeringen i Kiev". 

22 April – Artikel  

Journalisten förs bort i ögonbindel 

 Anklagas för krigsbrott och samröre med högerextremister: Vi håller ögonen på er 

I förrgår greps hon av maskerade män i Slovjansk. 

Proryska separatister anklagar henne för���att ha deltagit i den påstådda tortyren av en 
man med kopplingar till den ökända säkerhetsstyrkan Berkut i början av mars. 

"Känner dem bara"���Hon anklagas också för att ha nära kopplingar till det 
högerextrema partiet Svoboda. 

Mellan kamouflageklädda män med rånarluvor fördes hon ut från stadshuset för en 
presskonferens i går. 

 Jag känner bara dessa personer, jag hade ingenting att göra med tortyren, säger hon, 
rapporterar The Independent. 

Flera personer har fängslats sedan separatisterna tog kontroll över staden för närmare 
tre veckor sedan. 

 

2 Maj – Kultur – Torsten Kälvemark 

Noll koll på Ukraina 

 Torsten Kälvemark: Svenska medier sprider fördomar och klichéer om krisen 

“Enligt Verheugen har ett tabu också brutits när EU accepterat att man i Kiev tagit in 
rena fascister i regeringen. Han pekade i intervjun på att Svoboda företräder en 
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extrem nationalism som egentligen inte vill ha något med en verklig europeisk 
gemenskap att göra. Han påminde i sammanhanget också om hur EU för femton år 
sedan bestraffade Österrike när det nationalistiska FPÖ under Jörg Haider kom in i 
regeringen i Wien. Ändå är FPÖ enligt Verheugen rena söndagsskolan jämfört med 
Svoboda.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


