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TIDSKRIFT

Allt sedan 1990-talets början har 
Transnistrien1 utgjort en egen 
politisk och ekonomisk enhet 

inom Moldaviens gränser. Redan 1990, 
då Sovjetunionen började knaka i fo-
garna, utträdde det transnistriska området 
ur Moldavien, och ett kort inbördeskrig 
följde. Med hjälp av den ryska XIV. armén 
som var, och i praktiken är, stationerad i 
Transnistriens självutnämnda huvudstad 
Tiraspol, hindrades de moldaviska trup-
perna att nå ett avgörande. 

Under åren som gått har rapporterna om 
Transnistrien varit många och fokuserat på 
områdets karaktär av svart hål i Europa. 
Vapen, människor och allehanda varor 
anges smugglas genom Transnistrien och 
utgöra en huvudinkomstkälla för utbrytar-
republikens fortlevnad och för berikandet 
av dess politiska och ekonomiska elit. Än 
idag upprätthålls en fasad av att tiden har 
stått stilla, och symbolspråket är det sovje-

tiska. Samtliga medlingsförsök med syfte 
att återförena Moldavien har gått i stå.

Den här artikeln fokuserar på den trans-
nistriska utbrytarepubliken, men sett i kon-
texten av att vara dels en del av Moldavien 
och dels en bricka i spelet mellan västliga 
och östliga intressen. För Ryssland har 
Transnistrien blivit ett sätt att påverka 
det politiska skeendet inom Moldavien. 
För EU handlar det om att inom en snar 
framtid skapa stabila gränser vid unionens 
östgräns i och med Rumäniens förväntade 
inträde 2007. USA:s roll har tidvis varit 
otydlig, men har på senare tid ökat – rysk 
underrättelsetjänst har bland annat angett 
att Transnistrien har kopplingar till inter-
nationell terrorism. 

Frågan vart Moldavien går har ställts 
många gånger,2 här kommer i stället fokus 
att riktas mot Transnistrien, en statsbild-
ning som inte erkänns av någon men som 
likväl nu är inne på sitt 16 år som en de 

Transnistrien mellan öst och väst

av Andreas Johansson, PhD

1  Transnistrien går på svenska även under namnet ”Dnestrrepubliken”. Dock börjar formen ”Transnistrien” 
dominera både inom de nordiska språken och i engelskan och tyskan. 

2  Jmf. Neukirch, Claus: “Quo Vadis, Moldova? Aktuelle Entwicklungen nach der Parlamentswahlen vom 
22. März 1998”, Südosteuropa Mitteilungen, vol 38, nr 2, 1998, s 124-145.



91

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

facto självständig stat. När detta skrivs, i 
mars 2006, kan konstateras att turbulensen 
kring Transnistrien har ökat, frågan quo 
vadis, Transnistria? känns mer aktuell än 
på länge.

De båda moldaviska republikerna
I stora drag är Transnistriens historia ett 
exempel på den sovjetiska in- och utrikes-
politiken. När första världskriget gick mot 
sitt slut var Ryssland slaget, men kriget 
fortsatte inbördes mellan de röda och vita 
arméerna. Under den period som Moskva 
inte kontrollerade det tidigare tsarryska 
territoriet lyckades områden som Ukraina 
och Bessarabien, vilket var den ryska be-
nämningen på vad som idag är Moldavien, 
bryta sig ur och upprätta egna stater. Den 
ukrainska staten blev kortlivad och delades 
1921 upp mellan Polen, Sovjetunionen, 
Rumänien och Tjeckoslovakien. Inte heller 
Moldavien förblev självständigt. Redan 
1919 uppgick Moldavien i den rumänska 
staten och så förblev de politiska gränserna 
fram till 1940 då Bessarabien annekterades 
av Sovjetunionen som till följd av Molo-
tov-Ribbentroppakten.

Mellan 1919 och 1940 var således Mol-
davien ett område utanför Sovjetunionen, 
men planer fanns redan tidigt på att åter-
börda det gamla tsarryska bessarabiska 
området – det som idag utgör det molda-
viska området väst om floden Nistru. 1924 
upprättades den Moldaviska autonoma 
sovjetsocialistiska republiken (MASSR), 
i vad som idag är Transnistrien, på den 
östra sidan av floden Nistru med ett ter-
ritorium som sträckte sig långt utanför 
områdets nuvarande gränser. Även om 

moldavierna var den enskilt största be-
folkningsgruppen var de inte i majoritet. 
De ryska och ukrainska inslagen var tyd-
liga. Talande nog förlades den nya repu-
blikens huvudstad till Chişinău, vilket då i 
praktiken var rumänskt område. I Moskvas 
ögon var Bessarabien inte förlorat. I mångt 
var den sovjetiska strategin gentemot mel-
lankrigstidens Rumänien en spegelbild av 
den politik som fördes i Karelen visavi 

ROMANIA

UKRAINE

Moldavien inkl. Transnistrien. Nutid. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Md
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Finland.3 I båda fallen fanns en tanke att 
exportera idéer och det kommunistiska 
samhället över gränserna. 

I och med annekteringen av Bess-
arabienområdet 1940 återupprättade Sov-
jetunionen den gräns gentemot Rumänien 
de ansåg skulle gälla. Den nya republiken 
fick namnet Moldaviska socialistiska sov-
jetrepubliken (MSSR) i vilken MASSR 
uppgick. Dock kom MSSR bara att bestå 
till året efter, då Tyskland och dess allierade 
invaderade Sovjetunionen under operation 
Barbarossa. Under kriget såg Rumänien 
till att inkorporera ett område betydligt 

större än dess historiska och kulturella 
utsträckning och kom att omfatta stora 
delar av västra Ukraina. När krigslyckan 
för axelmakterna vände blev Moldavien 
återigen en del av Sovjetunionen 1944 
och kom så att förbli fram till utropandet 
av självständighet 1991.

Dock bör det redan här poängteras att 
de något skilda historierna för de båda 
moldaviska republikerna var mer än bara 
en historisk parentes. Trots att också den 
västliga, bessarabiska, delen av Moldavien 
upplevde nära fem decennier av sovje-
tiskt styre och dess samhälle än idag bär 

3  Schrad, Mark Lawrence: “Rag Doll Nations and the Politics of Differentiation on Arbitrary Borders: Karelia 
and Moldova”, Nationalities Papers, vol 32, nr 2, 2004, s 457-496.

Karta över 1920-talets (mellankrigstidens) Rumänien inkl Moldavien.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Romania_1920.png
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spår av den då förda politiken, så skilde 
den sig från Transnistrien. Även då den 
västliga och östliga delen av Moldavien 
hade förenats, fortsatte mycket av det 
politiska ledarskapet att rekryteras från 
Transnistrien, och den tunga industrin 
förlades till republikens östliga delar. 
Motivet torde vara att Transnistrien sågs 
som mer lojalt mot den sovjetiska saken. 
I samband med att Moldavien förklarade 
sig självständigt i augusti 1991 visade sig 
Moskvas antagande stämma.

Självständighet och konflikt
I slutet av 1980-talet började Sovjetmak-
tens legitimitet ifrågasättas i Moldavien 
liksom i övriga republiker. Kritiken som 
riktades mot Moskva samlades först kring 
miljöproblem, men övergick snart till poli-
tiskt mer känsliga frågor – som att förklara 
Molotov-Ribbentroppakten olaglig, vilket 
i sin tur var ett ifrågasättande av Sovjet-
unionens rätt till området. Den moldaviska 
Folkfronten samlade inledningsvis hundra-
tusentals demonstranter till enorma mass-
möten. Folkfronten bestod framför allt 
av moldavier men inkluderade också till 
viss del den gagauziska och slaviska mi-
noriteterna. När de politiska kraven också 
började gälla upprättandet av moldaviska 
som statsspråk och union med Rumänien, 

började minoriteterna känna oro. De kom 
ihåg den rumänska minoritetspolitiken 
under mellankrigstiden och hade inte hel-
ler någon vilja att byta ut den ryska kul-
turella orienteringen mot en motsvarande 
rumänsk. Det var tydligt att reaktiva krafter 
mycket lätt kunde mobiliseras.4

I söder bröt sig de turkisktalande kristna 
gagauzerna ut och proklamerade sin egen 
republik 1990.5 Chişinău svarade med 
att skicka busslaster med frivilliga för att 
stävja upproren. Bara genom ingripan-
det av sovjetiska inrikestrupper kunde 
allvarliga sammanstötningar undvikas. 
Med tiden kom de gagauziska kraven på 
självständighet att modereras och i stället 
övergå till krav på autonomi inom Molda-
viens gränser, krav som regimen i Chişinău 
kunde tillmöstegå.

Den transnistriska konflikten kom snart 
att visa sig mycket svårare att lösa. Här 
var det i första hand inte fråga om en 
etnisk konflikt, majoritetsbefolkningen i 
Transnistrien är moldavier men ukrainare 
och ryssar utgör tillsammans en större an-
del, snarare var det skillnader i historiska 
processer som, åtminstone delvis, hade 
hjälpt till att skapa grogrund för en sepa-
rat transnistrisk identitet och en betydligt 
större lojalitet gentemot Moskva.6 Medan 
Chişinău uttryckte sitt stöd för Gorbatjov, 

4  Chin, Jeff och  Roper, Steven D: “Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova”, 
Nationalities Papers, vol 23, nr 2, 1995.

5  King, Charles: “Gagauz Yeri and the Dilemmas of Self-Determination”, Transition, vol 1, nr 19, 1995, s 
21-25.

6  Troebst, Stefan: ”’We are Transnistrians!’ Post-Soviet Management in the Dniester Valley”, Ab Imperio, 
vol 4, nr 1, 2003.
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förklarade Tiraspol stöd för kuppmakarnas 
sak i augusti 1990. 

Öppen konflikt
Konflikten eskalerade mycket fort. Trans-
nistriska paramilitära trupper tog steg för 
steg över kontrollen i området och började 
med att inta polisstationer och andra stra-
tegiskt viktiga knutpunkter. Strider mellan 
moldavisk polis och irreguljära trans-
nistriska trupper bröt ut redan i november 
1990 men nådde sin kulmen under 1992. 
Igor Smirnov, ledare för den transnistriska 
separatiströrelsen och senare president 

i den självutnämnda staten, manade till 
kamp mot den ”rumänskfascistiske aggres-
sorn”. Moldaviens svar blev som hämtat ur 
en agentroman. I september 1991 företog 
Smirnov en resa till Kiev. Där kidnappades 
han av moldaviska agenter och fördes till 
Chişinău för att fängslas.7 Transnistriska 
kvinnor svarade genom att sätta sig ner 
på järnvägsspåren som förband Moldavien 
med Ryssland och Ukraina, vilket var ett 
allvarligt ekonomiskt hot mot Moldavien. 
Smirnov frigavs kort därefter.

En intressant aspekt av transnistrienkon-
flikten var att ledarskapet i Tiraspol först 

7  Kolstø, Pål: Moldova and the Dniester Republic, Oslo: International Peace Research Institute, 1997. 
http://www.prio.no/files/osce-pdf/osce-moldova.pdf (åtkomst 2006-03-14).

De befriade vår stad? Minnesmärke över det Stora fosterländska krigets hjältar, Tiraspol, maj 
2005.  Foto: Andreas Johansson

http://www.prio.no/files/osce-pdf/osce-moldova.pdf
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mycket sent bestämde sig för områdets 
geografiska spridning.8 På ryska är Trans-
nistrien känt under namnet Pridnestrove.  
Tvärtemot rumänskans trans- appellerar 
inte prefixet pri- på ett område på andra 
sidan av floden Nistru, utan beskriver ett 
område vid eller längs med floden Nistru. 
Därigenom lämnades en öppning för att 
Transnistrien även skulle kunna inkludera 
områden på Nistrus västra sida. Planerna 
gällde då bland annat det som brukar kallas 
för ”Moldaviens norra huvudstad”, Bălţi. 
Nu blev det inte så, men en stad på Nistrus 
västra sida som faktiskt förenades med 
Transnistrien efter en folkomröstning var 
den för svenskar så kända kalabalikstaden 
Bender (Tighina). 

Det var också i just Tighina som de bitt-
raste striderna under inbördeskriget skulle 
komma att stå. Moldavierna hade det ma-
teriella övertaget och skulle förmodligen 
ha lyckats slå ner upproret – om det inte 
hade varit för den ryska XIV. armén. Dess 
intervention var resultatet av en maktkamp 
mellan det ryska utrikesministeriet och 
försvarsdepartementet, där det senare 
företrädde en hårdare linje. Den lokale 
befälhavaren för XIV. armén vid tillfäl-
let, generalövereste Netkatjev, fick alltså 
endast implicit antydningar om vad som 
borde göras. Beslutet att intervenera blev 
till slut hans eget.9 Med XIV. armén på sin 

sida kunde Transnistrien konsolidera sina 
ställningar och låsa positionerna på ett sätt 
som har bestått till än idag. Direkt efter 
konflikten ombildades XIV. armén och 
är idag känd under beteckningen OGRF, 
vilket översätts till ”Ryska truppernas 
operationella grupp i Transnistrien”. 

Utbrytarrepublikens uppbyggnad
I nyhetsrapporteringen framställs Trans-
nistrien som en rövarstat, byggd på smugg-
ling, korruption och en presidentfamilj 
som inte drar sig för något vad gäller att 
berika sig själva. Med största sannolikhet 
är det en bild som också stämmer, även 
om man måste räkna med överdrifter från 
den moldaviska sidan i syfte att erhålla 
internationellt stöd. 

Transnistrien av idag uppbär alla de att-
ribut som förknippas med en självständig 
stat: statsledning, egen valuta (den trans-
nistriska rubeln), flagga, nationalsång och 
armé, men saknar internationellt erkän-
nande.10 Det transnistriska symbolspråket 
är det sovjetiska. Byster och statyer av 
Marx och Lenin står fortfarande kvar på 
offentliga platser och minner om en svun-
nen tid. I Tiraspol hyllas de fallna hjältarna 
med en evig låga invid en uppställd sov-
jetisk stridsvagn modell T-34. I motsats 
till Chişinău är också den transnistriska 
huvudstaden betydligt mer välordnad, 

8  Intervju av författaren med Gottfried Hanne, politisk sakkunnig, OSSE, Chişinău, 2005-04-05.
9  Lynch, Dov: Russian Peacekeeping Strategies in the CIS. The Cases of Moldova, Georgia and Tajikistan, 

Royal Institute of International Affairs, London 2000, kap 5.
10  Nyligen lanserades hemsidan pridnestrovie.net, vilken har en västerländsk publik som sin målgrupp. 
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gatorna saknar hål och gatuförsäljare lyser 
på det stora hela med sin frånvaro. Dock 
är mycket fasad. Går man bara ett kvarter 
från huvudgatan förändras gatubilden, 
illusionen förbyts till moldavisk vardag, 
och bilden av det transnistriska samhäl-
lets överlägsenhet gentemot sin västliga 
antagonist försvinner.

Trots att Transnistrien konstitutionellt 
är trespråkigt, med ryska, moldaviska och 
ukrainska som statspråk, är det i praktiken 
ryskan som fungerar som lingua franca. 
Framför allt har detta varit ett sätt att pro-
filera den egna republiken som mångkul-
turell och tolerant i motsats till det påstått 
monoetniska Moldavien. Till viss del kan 
väl det sägas stämma. Den nationalism 
som Moldavien uppvisade i början av 

1990-talet såg rumänskan, märk väl inte 
moldaviskan, som det språk som skulle 
talas i Moldavien eller i det Stor-Rumänien 
som verkade ha potential att återuppstå. 
Dock blev det inte så och i Moldavien är, 
trots den transnistriska propagandans tal 
om motsatsen, ryskans position fortfarande 
mycket stark. Det är det språk som används 
i daglig interkulturell kommunikation, men 
används dessutom som klassmarkör av 
nyrika moldavier. De skolor i Transnistrien 
som undervisar i rumänska och med det 
latinska alfabetet, drabbas däremot gång 
efter annan av sanktioner, vilket är en stän-
dig källa till konflikt mellan Chişinău och 
Tiraspol. Sommaren 2004 var språkstriden 
särskilt het, och Transnistrien stängde både 
rumänskspråkiga skolor och barnhem. 

Sovjetisk stridsvagn modell T-34. I bakgrunden det transnistriska parlamentet, 
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Detta stod klart i strid med Haagrekom-
mendationen, vilken starkt förordar barns 
rätt till undervisning på sitt modersmål.11 
För barnen på barnhemmen blev situation 
mycket prekär, då de genom regimens 
agerande med ens stod utan tak över hu-
vudet, mat och vatten. Den internationella 
uppmärksamheten blev mycket stor. OSSE 
levererade förnödenheter till dem som 
så behövde, och Tiraspol såg sig till slut 
tvunget att häva blockaden.12 

Regionens storpolitiska betydelse
För Rysslands del är Transnistrien framför 
allt betydelsefullt genom att det ger en 
chans att påverka i det nära utlandet. Ge-
nom att status quo upprätthålls i konflikten, 
kan Ryssland utöva ett direkt och indirekt 
inflytande på Moldaviens utveckling. Di-
rekt har det under åren varit genom XIV. 
arméns närvaro, efter 1992 under beteck-
ningen OGRF, men också genom stöd till 
separatisterna under förhandlingsrundorna. 
Dock är den indirekta påverkan Rysslands 
starkaste intresse. Genom att Moldavien 
ej kontrollerar sitt eget territorium ska-
pas mycket stora svårigheter för landet 
att ansluta sig till både NATO och EU. 
Den direkta påverkan som Transnistrien 
har på moldavisk inrikespolitik ska inte 
heller underskattas. Under alla de år som 
konflikten pågått har den funnits på den 

politiska agendan i de båda Moldavien-
halvorna. I det bessarabiska Moldavien har 
det inneburit allokering av redan knappa 
resurser. För Transnistrien håller det eviga 
ältandet om regionens framtida status 
konflikten med Moldavien levande. Den 
statliga transnistriska nyhetsbyrån Olvia 
Press rapporterar näst intill dagligen om 
moldaviska oförrätter som begåtts gente-
mot det transnistriska folket.13 Inbördes-
kriget och skenet av en ständigt pågående 
konflikt utgör en stark samlingspunkt för 
den transnistriska staten och identiteten. 
Dock har intresset från Rysslands sida att 
erkänna Transnistrien som oberoende stat 
varit mycket liten. Det har helt enkelt varit 
bekvämare att använda Transnistrien till 
att påverka Moldavien utan att ha formellt 
ansvar för utvecklingen. Det torde även 
avskräcka Ryssland att få ytterligare ett 
Kaliningradkomplex på halsen, trots att 
den ryska duman i juli 2001 fattade ett 
beslut som i praktiken gör det möjligt för 
externa områden att anslutas till den ryska 
federationen.14

Grannlandet Ukraina har genom sin 
geografiska närhet och då ukrainska med-
borgare finns bosatta i Transnistrien ett 
speciellt intresse i området. Många gånger 
har Ukrainas intressen sammanfallit med 
de ryska. Från moldavisk sida hade man 
hoppats på en omsvängning i den ukrain-

11  The Hague Recommendations Regarding the Educational Rights of National Minorities & Explanatory 
Note, http://www.osce.org/documents/hcnm/1996/10/2700_en.pdf (åtkomst: 2006-03-14).

12  Intervju av författaren med Anna Westerholm, tidigare OSSE-tjänsteman i Moldavien, 2006-03-13.
13  http://www.olvia.idknet.com
14  Sakwa, Richard: Russian Politics and Society, Routledge, London 2002, s 383.
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ska policyn gentemot Tiraspol efter Viktor 
Jusjtjenkos seger i presidentvalet 2004, 
men under lång tid var det mycket lite som 
hände. Både ekonomiska och politiska 
orsaker går att finna här. Både ryska och 
ukrainska ägare brukar anges stå bakom 
smältverket i Rîbniţa och den transnistriska 
handeln med bland annat Odessa är omfat-
tande.15 Det politiska priset för Ukraina 
att agera har därför ansetts vara inrikes-
politiskt högt, trots att det utrikespolitiska 
trycket från väst har ökat.  

Som tidigare sagts så har EU:s intresse 
i Moldavien ökat markant under de se-
naste tre åren. Framför allt har detta varit 
en konsekvens av östutvidgningen. Det 
moldaviska intresset för EU har även det 
ökat under senare tid. Voronins vägran att 
underteckna Kozak-memorandumet, vilket 
diskuteras mer nedan, bidrog i hög grad 
till försämrade relationerna med Ryssland. 
Men även Rysslands stöd till Transnistrien, 
fastän kommunistpartiet med sina goda 
östkontakter vann parlamentsvalet 2001, 
har orsakat en schism som inte fanns där 
tidigare. Efter valet 2005 var det tydligt att 
Moldaviens orientering låg västerut, trots 
att majoriteten av exporten fortsätter gå 
österut.16 De närmare relationerna mellan 
Moldavien och EU ska även ses i ljuset av 
den handlingsplan som Moldavien antog 
i början av 2005 inom ramen för EU:s 
grannskapspolitik. Mycket av det reform-

arbete som handlingsplanen stipulerar åter-
står att implementera, men inom EU ses det 
ändock som ett steg i rätt riktning. 

Under 2005 märktes EU:s ökade enga-
gemang också genom upprättandet av en 
övervakningsmission vid gränsen mellan 
Ukraina och Transnistrien. Missionen är i 
sig av den storleken att den inte har egen 
förmåga att övervaka gränspassagerna 
utan agerar istället med syfte att tillse den 
lokala gränskontrollen. Exakt vilken roll 
EU:s övervakning kan komma att spela 
här är ännu svårt att säga, men i form av 
att manifestera internationell närvaro är 
den viktig.

Fruktlösa förhandlingar
Då konflikten frystes genom den ryska 
inblandningen stod nu lösningen att finna 
främst i de förhandlingar som senare följde. 
Inblandade parter var de båda huvudpar-
terna, Moldavien och Transnistrien, samt 
Ryssland, Ukraina och OSSE. På senare tid 
har även EU och USA tillkommit i form 
av observatörer. 

Redan från början stod det klart att det 
skulle bli mycket svårt att nå fram till en 
förhandlingslösning. Intressekonflikten 
är tydlig. För Moldaviens del går det att 
acceptera ett Transnistrien med ”speciell 
status”, med andra ord autonomi inom den 
moldaviska staten. För Transnistriens del 
har autonomi egentligen aldrig varit ett 

15  Rettman, Andrew: ”Ukraine helps fuel forzen conflict on EU doorstep”, euobserver.com, 20060102, 
http://euobserver.com/?aid=20809, (åtkomst 20060317).

16  För vidare diskussion om 2005 års parlamentsval och dess turbulenta efterspel se Johansson, Andreas och 
Westerholm, Anna: “Moldavien – Från revolutionsretorik till samarbete”, Internationella studier, nr 3, 
2005, s 55-63.

http://euobserver.com/?aid=20809
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alternativ. Istället har den transnistriska 
ledningen redan från början förordat först 
en federativ lösning och, senare när en 
federation verkade vara möjlig, ändrades 
fokus något och talade istället om en kon-
federation. Vad detta tyder på är att Trans-
nistrien i själva verket inte godtar någon 
annan lösning än att området får mycket 
långtgående befogenheter, vilket snarast 
bör läsas i termer av självständighet.

Vid samtalen i Kiev juli 2002 disku-
terades just en federativ lösning, vilken 
fick stor internationell uppmärksamhet 
och hoppet var stort inom vissa kretsar 
att en lösning nu var nära – detta trots att 
många frågor kvarstod.17 Dock strandade 
även dessa förhandlingar. Året efter be-
slutade sig Ryssland för att ensamt söka 
en snabb lösning på konflikten. Den ryske 
presidenten Vladimir Putin skickade en 
av sina närmaste förtrogna, Dmitri Kozak, 
för att direkt medla mellan Chişinău och 
Tiraspol – bakom övriga förhandlings-
parters ryggar.18 Kozak-memorandumet, 
som planen blev känd som, definierade 
Moldavien som en ”framtida neutral och 
demilitariserad stat”. Den föreslagna 
konstitutionen skulle börja gälla först 

2020 och rysk truppnärvaro garanterades 
för åtminstone 20 år framåt i tiden. EU, 
USA och OSSE var mycket kritiska till 
Kozak-memorandumet, och det var först i 
sista stund som Voronin beslutade sig för 
att backa ur. Då hade redan planet med 
Putins säkerhetsgrupp landat på Chişinăus 
flygplats för att förbereda presidentens 
närvaro vid den officiella ceremonin där 
avtalet skulle undertecknas. 

Efter 2003 har förhandlingarna fortsatt, 
men mycket lite har hänt. I samband med 
förhandlingarna om Kosovos framtida 
status inom ramen för den stormaktsgrupp 
som arbetar med frågan, varibland Ryss-
land deltar, har diskussioner även tang-
erat Transnistriens framtida status. Enligt 
Putin skulle ett erkännande av Kosovos 
självständighet innebära ett precedensfall 
applicerbart också på det postsovjetiska 
området. En regel skulle därför gälla för 
alla, men förmodligen med undantag för 
Tjetjenien. Trots att Putin aldrig nämnde 
Transnistrien vid namn, kom det att tolkas 
så i Tiraspol.19 

Kosovofrågan inkluderad, såg det 
fortfarande i början av 2006 ut som om 
status quo skulle bestå även framöver i 

17  Coppieters, Bruno och Emerson, Michael: Conflict Resolution for Moldova and Transdniestria Through 
Federalization?, Centre for European Policy Studies 2002, http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=126, 
(åtkomst 2006-03-10).

18  Löwenhardt, John: “The OSCE, Moldova and Russian Diplomacy in 2003”, Journal of Communist Studies 
and Transition Politics, vol 20, nr 4, s 103-112.

19  Se exv. ”Kosovo’s future. Independent thinking”, The Economist, Jan 19th 2006; Socor, Vladimir, “Putin 
on Kosovo and Post-Soviet Conflicts: Destructive Ambiguity”, Eurasia Daily Monitor, vol 3, nr 23, the 
Jamestown Foundation; “Dlja Kosovo i nepriznannych gosudarstv SNG dolzjny byt` edinye printsipy - 
prezident Vladimir Putin”, Olvia Press, 20060131, http://www.olvia.idknet.com/ol101-01-06.htm, (åtkomst 
2006-03-17).

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=126
http://www.olvia.idknet.com/ol101-01-06.htm
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Moldavien. Efter utvecklingen under första 
veckan av mars i år är inte prognosen lika 
säker. Redan i maj 2003 lovade Ukraina att 
gränsen mot Transnistrien skulle stängas 
för smuggling. Detta bekräftades åter i 
december 2005, och implementering skulle 
ske mot slutet av januari.  Januari passe-
rade utan att den ukrainska sidan agerade 
i frågan. 3 mars beslutade så Ukraina till 
sist att följa de avtal som tidigare ingåtts 
med Moldavien. Gränsen mellan Trans-
nistrien och Ukraina stängdes, så till vida 
att varor från Transnistrien var tvungna 
att ha korrekta stämplar. Dessa stämplar 
kan bara erhållas genom att transnistriska 

företag registrerar sig i Chişinău. Veckan 
efter beslutet var uppståndelsen mycket 
stor i Transnistrien, men också i Ryss-
land. Det talades om en socioekonomisk 
katastrof och järnvägen som skar genom 
Transnistrien spärrades för moldavisk 
trafik. Moldavien välkomnade självfallet 
implementeringen av den nya gränsregi-
men. Även EU, USA och OSSE uttryckte 
sitt stöd.

Quo Vadis, Transnistria?
Om Ukraina fortsatt upprätthåller kravet 
på korrekta stämplar kan det med tiden 
innebära en förändring i förbindelserna 

Transnistriska moldaviska republiken, Tiraspol, maj 2005. Foto: Andreas Johansson
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med Chişinău. Vad som problematiserar 
Ukrainas prognos är både starka affärs-
intressen i Transnistrien samt en splittrad 
politisk ledning som inte kan räkna med 
att sitta kvar efter nästa parlamentsval. I 
princip så var tiden före parlamentsvalet 
2006 ett av de få tillfällen som stämpelkra-
vet kunde ha genomförts. Ifall maktskifte 
sker i det ukrainska parlamentet kommer 
den nya regimen att få räkna med stark 
internationell kritik om den väljer att upp-
häva det tidigare ukrainska stämpelkravet 
på transnistriska varor.

I Transnistrien är det dock fortsatt svårt 
att säga åt vilket håll det kommer att gå. I 
bästa fall urholkas presidenten Smirnovs 
position, i värsta fall kan det leda till väp-
nade sammanstötningar. Risken för det 
sistnämnda bör dock bedömas som relativt 
liten. Ett troligare scenario är att Ryssland 
använder sin politiska och ekonomiska 
tyngd till stöd för Transnistrien. Här har 
Moskva verktyg att slå både mot Kiev och 
mot Chişinău. Moldavien och Ukrainas 
beroende av rysk energi är känd och un-
derströks ytterligare av den konflikt som 
seglade upp i och med att Ryssland krävde 
en fördubbling av de tidigare priserna på 
gas, men även den ryska exporten är av stor 
vikt för båda länderna. Frågan är snarast 
hur långt Ryssland är villigt att sträcka sig 
och hur politiskt viktigt Transnistrien kan 
vara för den vidare ryska strategin i sydös-
tra Europa. För Rysslands del riskerar dock 
ett allt för konfrontatoriskt agerande gen-
temot Moldavien och Ukraina att orsaka 

försämrade relationer med EU och USA, 
för att då inte nämna de båda länderna som 
eventuella sanktioner skulle rikta sig mot. 
Även om mycket västlig orientering redan 
skett i Moldavien och Ukraina, finns möj-
ligheten att länderna ytterligare kommer 
att fjärma sig från Ryssland ifall trycket 
mot dem blir för hårt. Trots att Ryssland 
har en stormakts självbild och anspråk att 
leva upp till är det knappast ett önskvärt 
scenario. 

Vad kan då sägas om Transnistriens 
framtid? Något erkännande enligt en 
universell Kosovoprincip kommer inte att 
äga rum. Istället har Transnistrien under 
årets första månader funnit sig stå inför ett 
ökat internationellt tryck. Den pågående 
konflikten kring införandet av tullstämp-
lar är bara ett exempel på detta. Här blir 
Rysslands och Ukrainas ställningstaganden 
centrala. Ensamt har Moldavien inga chan-
ser att tvinga Tiraspol till en förhandlings-
lösning, och en sådan måste för närvarande 
bedömas vara långt borta. Det troligaste är 
att Transnistrien fortsätter att framleva sina 
dagar utanför centralmaktens kontroll, att 
stödet från Ryssland fortsätter, att något 
internationellt erkännande inte ges och 
att den internationella isoleringen ökar. 
Den transnistriska identiteten, vissheten 
om att tillhöra en annan politisk enhet 
än Moldavien, torde däremot öka. Redan 
nu har en generation moldavier utbildats 
inom det transnistriska skolsystemet. För 
dem finns inget annat hemland än det 
transnistriska.
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The focus of this article is on Transnistria, 
a secessionist region within the Moldovan 
state and what could be said of its future. 
After a low-intensive civil war between 
1990 and 1992, Transnistria has been 
beyond the reach of the central powers in 
Chişinău. Trafficking of weapons, drugs 
and people is claimed to be a major source 
of income for Transnistria’s economic 
and political elite. All attempts to find a 
negotiated settlement have failed. While 
Moldova has opted for a strong autonomy 
within the Moldovan state, Transnistria has 
leaned towards full independence. 

Both Russia and Ukraine have sup-
ported the Transnistrian regime because 
of economic and political considerations. 
While the Ukrainian support has wavered 
considerably since the 2004 presidential 
elections, Russia continues to view Trans-
nistria as a way to influence politics in the 
South-Eastern parts of Europe. Not least 
through the presence of Russian troops and 
weapon depots in the region.

Up to a few years ago Western interest 
in Transnistria was very small. With 
Romania’s accession to the European 

Union in 2007 this has changed. There 
is nowadays a strong interest in Brussels 
to establish and safeguard stable eastern 
borders.

During Transnistria’s nearly 16 years of 
independence, little progress in solving the 
conflict has been made. In March 2005, 
Ukraine at last introduced an earlier an-
nounced border regime that forces Trans-
nistrian enterprises to register in Chişinău 
in order to get proper custom stamps and 
hence hamper smuggling. While it is still 
too early to say anything conclusive of the 
implementation of the Ukrainian border 
regime, this could in fact provide an open-
ing which would force the Transnistrian 
side to yield some of its earlier demands. In 
order to say something about Transnistria’s 
future, one should also remember that the 
region has enjoyed a considerable time 
of “independence”, a time during which 
school children have been educated in the 
ideology of the self-proclaimed state. To 
them there is no other homeland than the 
Transnistrian, but as before much depends 
on what stance Russia will take. 

Summary 
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