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IZVLEČEK:
Cone drobljenja so območja držav ali cele države, v katerih se zaradi intenzivnih političnih vplivov
in celo pritiskov pojavljajo krize in konflikti med skupinami prebivalstva in posledično nastajajo
neodvisni teritoriji. Razkroj držav in pogosto spreminjanje političnih meja spremljajo gospodarske
težave in večji premiki prebivalstva. Poleg notranjih nasprotij, je za ta območja značilna
nehomogenost na različnih družbenih področjih in vpletenost zunanjih sil, ki na območju tekmujejo
za prevlado, ali pa le uresničujejo svoje interese. Eno od takih področij je od vzpona Rusije v 18.
stoletju bila Vzhodna Evropa. Na tem območju je potekala velika večina konfliktov med evropskimi
silami in ruskim, ter kasneje sovjetskim imperijem v 18., 19. in 20. stoletju. Zadnja od kriz na
območju je ukrajinska kriza. Naloga se podrobneje posveča vzrokom, poteku in geografskim ter
družbenim učinkom na prostoru konfliktov v Vzhodni Evropi.
KLJUČNE BESEDE: Rusija, Ukrajina, konflikti, politična geografija

UKRAINIAN-RUSSIAN CONFLICT AS AN EXAMPLE OF A SHATTER ZONE
ABSTRACT:

Shatter zones are territories in a country or an entire country, where crises and conflicts occur
between population groups because of intense political influence or even pressure and as a result
independent territories are formed. The dissolution of countries and the frequent changing of
political borders are accompanied by economic problems and population migration. These areas are
also heterogeneous, which can be seen in different social areas, are influenced by foreign powers,
who try to establish dominance over an area or try to realize their own interests. During the ascent
of Russia in the 18th century, Eastern Europe was one of those areas. Eastern Europe was the center
of conflicts between the European and Russian forces and the Soviet empire that was established in
18th, 19th and 20th century. One of the last crises was the Ukraine crisis. This thesis deals with the
cause, course and the geographical and social impact that the rivalry between these major forces has
caused in Eastern Europe.
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2

KAZALO VSEBINE
1

2

3

UVOD .......................................................................................................................................... 4
1.1

NAMENI IN CILJI ............................................................................................................... 4

1.2

METODOLOGIJA DELA .................................................................................................... 5

CONA DROBLJENJA ................................................................................................................ 6
2.1

VZHODNA EVROPA KOT CONA DROBLJENJA ........................................................... 6

2.2

VZROKI ZA RAZVOJ KRIZE ............................................................................................ 9

2.2.1

Narodna sestava prebivalstva v Vzhodni Evropi ........................................................... 9

2.2.2

Procesi ob razpadu Sovjetske zveze............................................................................... 9

2.2.3

Zbliževanje držav vzhodnega bloka z zahodom .......................................................... 11

2.2.4

Ukrajina in Evropska unija .......................................................................................... 12

CONA KONFLIKTA NA KRIMSKEM POLOTOKU............................................................. 14
3.1

3.1.1

Fizično geografske značilnosti ..................................................................................... 14

3.1.2

Družbene značilnosti .................................................................................................... 19

3.2

ZGODOVINSKI ORIS OŽJEGA OBMOČJA ................................................................... 23

3.2.1

Oris vloge ožjega območja v starem in srednjem veku ............................................... 23

3.2.2

Zgodovinski razvoj Krima v novem veku.................................................................... 25

3.2.3

Od prve svetovne vojne do konca hladne vojne .......................................................... 26

3.3

4

GEOGRAFSKI ORIS KRIMSKEGA POLOTOKA .......................................................... 14

POTEK KRIMSKE KRIZE ................................................................................................ 28

3.3.1

Protesti Euromaidan in ukrajinska revolucija 2014 ..................................................... 28

3.3.2

Ruski vojaški poseg na Krimu 2014-2015 ................................................................... 28

3.3.3

Referendum .................................................................................................................. 29

3.3.4

Nadaljevanje ukrajinsko-ruskega spora v Donbasu ..................................................... 30

POSLEDICE KRIZE ................................................................................................................. 32
4.1

MEDNARODNI ODZIVI NA KRIZO ............................................................................... 32

4.2

POSLEDICE NA OBMOČJIH KONFLIKTA ................................................................... 33

5

ZAKLJUČEK............................................................................................................................. 34

6

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................ 37

7

6.1

LITERATURA: ................................................................................................................... 37

6.2

VIRI: .................................................................................................................................... 38

SEZNAM TABEL IN KART .................................................................................................... 39

3

1 UVOD
Cone drobljenja so območja držav ali cele države, v katerih se zaradi intenzivnih političnih vplivov
in celo pritiskov pojavljajo krize in konflikti med skupinami prebivalstva in posledično nastajajo
neodvisni teritoriji. Razkroj držav in pogosto spreminjanje političnih meja spremljajo gospodarske
težave in večji premiki prebivalstva
Vzhodna Evropa od vzpona ruske države predstavlja območje tekmovanja in sporov med rusko
evrazijsko državo in ostalimi evropskimi državami. V poznih 80-ih in 90-ih letih se je z padcem
vzhodnega bloka najprej v srednji in nato še v vzhodni Evropi oblikovala cona drobljenja, ki pa se
je zaradi pasivnosti in tedanjih notranjih težav Rusije, naslednice Sovjetske zveze, pomaknila daleč
na vzhod.
Države ruskega zahodnega obrobja so bile od 90-ih let ostro postavljene na stran zahodnih sil1 ali
Rusije, z procesom tranzicije in demokratizacije pa se je Ukrajina, nekdanja ruska zaveznica začela
zbliževati z zahodnimi silami. Ti procesi so zaostrili odnose med Ukrajino in Rusijo. Ob ukrajinski
politični krizi v letih 2013-2014, je prišlo do konflikta v politično razdeljeni Ukrajini, in pro-ruske
sile je Rusija posredno in neposredno podprla. Nova ukrajinska oblast pa je dobila pasivno podporo
večine Evropskih držav, vključno z mednarodnimi organizacijami.
Konflikt je najprej dosegel vojne razsežnosti na območju Krimskega polotoka. Razvoj spora v teh
delih Ukrajine ni naključen ampak je povezan z zgodovinskimi in geografskimi dejavniki tega
področja. Čeprav je v zadnjih 60 let polotok Krim pripadal Ukrajini je imel zaradi svoje strateške
lege in zgodovinskih okoliščin velik pomen tudi za neposredno sosedo Ukrajine, Rusijo. Razvoj in
posebne naravnogeografske značilnosti tega prostora so na polotoku oblikovale tudi
družbenogeografske značilnosti, ki ga razlikujejo od preostale Ukrajine in večine okoliških
mikroregij. Avtonomna republika Krim je 16. marca 2014 izvedla referendum, po kateremu se je
priključila Rusiji, kar je med državama dodatno zaostrilo odnose. V času poteka ukrajinske krize se
je območje konflikta iz Krima razširilo na območje vzhodne Ukrajine, ki je od zahodnega dela bolj
navezana na Rusijo, v tem delu Ukrajine pa tudi prebiva nezanemarljiv delež ruskega in ruskogovorečega prebivalstva.

1.1 NAMENI IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je s pomočjo literature proučiti aktualno cono drobljenja v
vzhodni Evropi, poiskati zgodovinske in geografske vzroke za njen nastanek in ugotoviti njen potek.
Naloga je razdeljena na tri večja poglavja. Cilj prvega dela je objasnitev pojma »cona drobljenja«,
zamejitev proučevanega področja in predstavitev značilnosti aktualnega konflikta. V poglavju so
predstavljeni vzroki za razvoj krize na širšem področju in pojasnjuje časovno in prostorsko
komponento spora.
Drugi del se osredotoča na Krimski polotok kot bistveno področje ukrajinsko-ruskega spora.
Njegov cilj je določiti vzroke za razvoj Krima v strateško pomembno področje in njegov pomen
skozi zgodovino.
1

V nalogi so z oznako zahodne sile in zahodni svet označene države nekdanjega zahodnega bloka.
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Zadnje poglavje predstavi posledice deformacije mostiščnega območja na vzhodu Evrope v cono
drobljenja na lokalni in globalni ravni, pri čemer je večina poglavja namenjena mednarodni reakciji
na krizo, saj so neposredne posledice krize relevantne le na ozkem območju cone konfliktov.

1.2 METODOLOGIJA DELA
Krizo sem proučeval analitično, s preučevanjem literature in statističnih ter kartografskih podatkov.
Pri proučevanju preteklosti cone drobljenja sem si veliko pomagal z dostopno literaturo, pri
geografskem opisu polotoka sem se naslonil na kartografske podatke, pri analizi krimske krize pa
sem se zaradi aktualnosti dogodkov obrnil na podatke iz svetovnih medijev. Tu sem imel tudi
največ težav, saj so mediji o krizi poročali nekonsistentno, in sem moral zbrati podatke iz širokega
spektra medijev. Nekaterih podatkov nisem našel v angleščini in sem se zato zatekel k prevodom
novic v ruskem jeziku. Problem mi je predstavljalo pomanjkanje zanimanja za območje v strokovni
literaturi, ki je trajalo od razpada Sovjetske zveze, do ukrajinske in krimske krize. Tako literatura
sestoji iz dveh delov, iz nekoliko zastarelih monografij iz 90-ih let in novejših strokovnih in
nestrokovnih člankov in nekaj medijskega materiala. Pridobljene podatke sem z opisno metodo
uporabil za predstavitev območja in razlago osnovnih pojmov v delu. Sledila je morfološka in
funkcijska analiza najpomembnejšega območja konfliktov, Krima. Sinteza pridobljenih informacij
naj bi služila za oris poteka dogajanja, kakor tudi vzrokov za nastalo krizo.
Kartografsko je območje dobro pokrito zato iz tega vidika nisem imel problemov pri iskanju
materiala, pač pa s prevodi nekaterih ruskih in ukrajinskih kart.
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2 CONA DROBLJENJA
Pojem cona drobljenja je v geopolitičnem slovarju razložen kot območje nad katerim se prekriva
interesna sfera dveh centrov moči in ni jasno kateri je dominanten. Znotraj območja naj ne bi bilo
jasno kdo bo prevzel pobudo če pride do nasilnega ali celo vojaškega spora. Območje bo zaradi tega
stalno prizorišče političnega, diplomatskega, kulturnega, ekonomskega in prikritega vojaškega
tekmovanja. Nezanesljivost rezultata direktnega vojaškega spopada, po eni strani zadržuje sprte sile,
po drugi pa lahko pride do spopada ker imajo napadalci zaupanje v uspeh, branilci pa niso
prepričani da bodo poraženi. Cone drobljenja so mirnih obdobjih pogosto območja kulturnih,
blagovnih in tehnoloških izmenjav, ki imajo na okoliške regije pozitiven vpliv. Tak tip vmesnega
območja imenujemo mostiščno območje(Bufon, 2001).
Cone drobljenja v veliki večini ustrezajo trem atributom. Države na območjih con drobljenja so
običajno šibkejše od držav v bližnjih regijah. V slabšem položaju so tako gospodarsko kot politično
in so notranje nehomogene. Države znotraj con drobljenja se med seboj običajno razlikujejo v moči,
velikosti in po notranjih značilnostih, kar jim otežuje sodelovanje, ali na medsebojno sodelovanje
niso pripravljene. Zadnja značilnost je vpletenost zunanjih sil, ki je razložena v zgornjem odstavku.

2.1 VZHODNA EVROPA KOT CONA DROBLJENJA
Vzhodna Evropa velja za eno od con drobljenja, od zatona vzhodno evropske velesile PoljskoLitvanske zveze in vzpona evrazijske velesile Carske Rusije v 18. stoletju. Od tedaj je področje
vzhodne Evrope območje tekmovanja interesov zahodno evropskih držav in evrazijske velesile.
Območje tekmovanja se je skozi zgodovino premikalo in spreminjalo obseg v skladu z močjo
evropskih držav v razmerju z Rusijo. Ruski imperij, ki je v svojem največjem obsegom pokrival
vzhodno Evropo, je v prvi polovici prejšnjega stoletja svoje interesne cone premaknil na srednjo
Evropo, v drugi polovici stoletja pa so bile meje interesnih sfer vzhodnega in zahodnega bloka
strogo določene. Po padcu vzhodnega bloka v poznih osemdesetih in devetdesetih letih se je cona
drobljenja le za kratek čas razširila nad vso vzhodno Evropo. Evrazijska velesila Sovjetska zveza in
njena naslednica Rusija zaradi notranjih dejavnikov ni zmogla reagirati. To je interesne sfere in
območja vpliva preneslo daleč na vzhodno Evropo, ob zahodni ruski meji pa se je oblikoval pas
držav, ki so bile trdno na strani zahodnega bloka2 ali pa Rusije3.

Poleg vzhodne Evrope se v bližini Črnega Morja nahajajo še dve območji z značilnostmi con
drobljenja. Vzhodno evropski coni je najbolj podobna cona drobljenja na Kavkazu, ki si z vzhodno
Evropo deli Sovjetsko preteklost, a so za zunanje sile poleg strateške pozicije na Kavkazu privlačne
tudi zaloge energentov. Območje Kavkaza je politično precej bolj razdrobljeno od vzhodne Evrope.
Rusija je na tem območju intervenirala leta 2008 v Gruziji na podoben način kot v letih 2014-2015
v Ukrajini. Drugo sorodno območje je jugovzhodna Evropa, ki je prizorišče trajnih kriznih žarišč4,
najhujši konflikti so na območju potekali v devetdesetih letih, a so zunanje sile večino konfliktov
zasilno rešile. Tudi ta prostor je danes bistveno bolj razdrobljen od vzhodne Evrope.
2

Npr. Finska in pribaltske države.
Npr. Ukrajina in Belorusija.
4
Npr. Kosovo in Bosna in Hercegovina.
3
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Karta 1: Politična karta vzhodne Evrope Vir:Nations Online Project.
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Cona drobljenja je v aktualnem konfliktu omejena na Ukrajino, širitev konflikta v druge države pa
je malo verjetna zaradi stabilnosti ostalih držav na zahodni ruski meji5, ali pa pomanjkanje interesa
zunanjih sil za poseg 6 . Konflikt je znotraj Ukrajine omejen na dve območji, prvo območje je
polotok Krim, drugo pa sestavljata ukrajinski oblasti 7 Doneck in Lugansk, obe območji lahko
označimo za območji neposrednega spora in spopadov, ki preostalega dela Ukrajine niso prizadeli.
Konflikt v Ukrajini je uradno notranji, Ukrajina ni v vojni z nobeno državo, zato lahko krizo
označimo za notranjo vojno v vzhodnem delu države. Značilnosti notranjega konflikta je imela tudi
politična kriza oz. revolucija 8 v Kijevu. Kljub temu interesi zunanjih sil konfliktni coni dajejo
značilnosti cone drobljenja. Ukrajina Rusijo obtožuje vojaškega posredovanja na Krimu in pomoči
separatistom v oblasteh Doneck in Lugansk. Rusija svojo vpletenost utemeljuje z branjenjem svojih
manjšin, neposredno vpletenost pa zanika in hkrati obtožuje Ukrajino, da je bila revolucija leta 2014
nelegitimna, ter z tem tudi nova oblast. Ukrajino podpira večina zahodnih držav, in mednarodnih
organizacij. Države vpliva na področju konflikta so Rusija na eni strani in članice Evropske unije z
zaveznicami na drugi strani. Precej različen pa je način delovanja obeh strani. Rusija je v konflikt
bolj neposredno vpletena in je bila nanj tudi bolje pripravljena9, ter za svojimi akcijami trdno stoji.
Na drugi strani je bila Evropska unija na konflikt manj pripravljena in navkljub dolgoletnemu
zbliževanju z Ukrajino, neposrednemu vpletanju in vojaškemu posredovanju ni naklonjena.

Karta 2: Politična Karta ukrajinske krize. Vir: Nations Online Project.
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Npr. Finska, pribaltske države in Belorusija.
Pridnestrska republika je nameravala izvesti podoben referendum, kot Krim, a Rusija ni odreagirala.
7
Oblast je administrativna enota v Ukrajini, teritorialno eno stopnjo pod državo.
8
2013-2014
9
Oziroma se je na krizo hitreje odzvala.
6
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2.2 VZROKI ZA RAZVOJ KRIZE
Razvoj konflikta med Ukrajino in Rusijo temelji na nerešenih vprašanjih, ki so ostala po razpadu
Sovjetske zveze. Večina teh problemov ni igrala večje vloge dokler sta bili državi tesni zaveznici,
po padcu pro-ruskega režima leta 2014 pa so stara nerešena vprašanja spet postala problematična.
Ta vprašanja igrajo veliko vlogo tudi pri prostorski razporeditvi sporov na ukrajinskem ozemlju.

2.2.1 Narodna sestava prebivalstva v Vzhodni Evropi
Razmerja etničnih skupin znotraj Sovjetske zveze so bila vedno predmet centralnih politik10, pa naj
je šlo za narodnosti, ki so imele svojo zvezno republiko ali za manjšine v posameznih zveznih ali
celo avtonomnih republikah. Po kratkem obdobju Leninovih »poizkusnih« notranjih politik, ki naj
bi ustvarile internacionalno skupnost, se je z Stalinovim obdobjem začelo bolj omejevati celo
avtonomijo v petnajstih etnično različnih zveznih republikah. Notranja politika je zatrla vse neruske nacionalistične težnje, strogi centralizem pa je zvezne republike kmalu naredil za orodja
centralne oblasti, ki sama po sebi niso nosila velike teže (Shaw, 1995).
Pri ostalih politikah, najbolj industrializaciji in posledični urbanizaciji, se je Stalin naslonil na
Leninove osnove. Te politike so dolgoročno vplivale na rusifikacijo 11 avtonomnih republik, kar je
po skoraj 80 letni sovjetski politiki ustvarilo prostorske probleme s katerimi so se ob osamosvojitvi
spopadale nekdanje države članice Sovjetske zveze (Shaw, 1995). Kljub poskusom Nikite Hruščeva
in Leonida Brežnjeva, da omilita Stalinovo politiko, so resnične spremembe na tem področju prišle
šele z reformami Gorbačova.
Na primeru Ukrajine, te politike najbolj izstopajo na območjih aktualnega konflikta. Krim je bil kot
sedež črnomorske mornarice, rusifikacije deležen že pred industrializacijo. Donbas, katerega del sta
tudi oblasti Doneck in Lugansk, pa sta najintenzivnejšo rusifikacijo doživeli prav v obdobju
industrializacije.

2.2.2 Procesi ob razpadu Sovjetske zveze
Marca 1985 se je začela načrtovana serija reform Gorbačova, ki pa je hitro prešla v nenadzorovano
prevzemanje pobude zveznih republik za nastanek nacionalnih držav. Nastanek Rusije, danes
pojmovane kot naslednice Sovjetske zveze, je temeljil na spodbujanju nacionalnih teženj v ostalih
zveznih republikah. Hkrati je Rusija hotela zatreti težnje po avtonomnosti znotraj ruskega teritorija
(Shaw, 1995). Rusiji je slednje uspelo kot federativni državi, ostalih 14 ne-ruskih zveznih republik
pa se je proglasilo za nacionalne države, kljub dejstvu da so vse izmed njih ob nastanku imele
nezanemarljive deleže manjšin12.
Fragmentacija enotnega prostora z centralno oblastjo in jasno zastavljenimi zunanjimi mejami je na
območje prinesla nove probleme za manjšine, ki so se pojavile znotraj novonastalih držav. Eden od
10

Gre za vrhovne politike centralne oblasti Sovjetske zveze.
Tedaj pojmovano kot sovjetizacijo.
12
Skupno so manjšine predstavljale do 40 milijonov prebivalstva ob nastanku držav.
11
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vzrokov za ta problem je več-etnična narava nekdanjih zveznih republik, ki se ni skladala z vizijo
novonastalih nacionalnih držav. Manjšine so se zato iz strahu pred zatiranjem umaknile iz nekaterih
konfliktnih območij. Sprememba statusa mej med zveznimi republikami, ki prej niso nosile take
teže, v mednarodne meje, je na mnogih območjih odrezala manjšino od svojega večinskega naroda.
Primerov takih območji je bilo na področju SZ čez 100, ker so bile notranje meje velikokrat
zastarele ali celo nespretno postavljene (Shaw, 1995).
Vizija širitve Sovjetskega vpliva na zahod, kljub zelo ostrim politikam na območju je propadla
skupaj z enotno državo. Na območju pa so ostale posledice njihovih politik, aktualni problemi in
priložnosti s katerimi so se spopadale, in se spopadajo novonastale države.
V desetih od štirinajstih republik so bili druga največja manjšina Rusi. Problematika ruskih manjšin
je bila najhujša v državah, ki so se politično od Rusije distancirale najprej, to so bile pribaltske
države, kasneje tudi islamske zvezne republike. Večinsko prebivalstvo je Ruse lahko videlo kot
koloniste Sovjetske zveze, povezane z represijami in Sovjetsko nadvlado. V državah, ki pa imajo
slabe odnose z Moskvo pa so videni tudi kot geopolitična nevarnost, ki bi Rusiji olajšala ponovno
širjenje. Percepcija lastne identitete pri Rusih izven Rusije gre večinoma v dve smeri. Lahko so
vzpostavili novo identiteto, ki je bolj ali manj povezana rusko preteklostjo13, ali pa se znotraj novih
držav vidijo kot tujke 14 . Ti problemi so se najkasneje pojavili v vzhodnoslovanskih državah 15 ,
zaradi podobne vloge ki so jo ti narodi igrali znotraj SZ, tesnih političnih vezi, in kulturnih
podobnosti (Shaw, 1995).
Kot kontaktno območje je bil Krim velikokrat prizorišče konfliktov zunanjih sil, zunanji pritiski pa
so zanetili spore tudi med lokalnimi nacionalnimi skupnostmi 16 . Primer takšnih konfliktov so
etnični spori ob Krimski vojni, 1. svetovni vojni, po osvoboditvi Krima leta 1944 in manjši spori ob
razpadu Sovjetske zveze. Zaradi dobrih odnosov, in podobnih interesov med Moskvo in Kijevom, je
spretna zunanja politika v devetdesetih letih uspela zgladiti večino sporov in odprtih vprašanj, ki so
se pojavila ob razpadu Sovjetske zveze, bila je ponovno uvedena Avtonomna republika Krim
znotraj Ukrajine. Rusija je leta 1994 z Budimpeštanskim memorandumom potrdila, da Krim pripada
Ukrajini, in da ob spoštovala njeno ozemeljsko celovitost, v zameno pa se je Ukrajina odpovedala
jedrskemu orožju, ki je ostalo na njenem ozemlju po razpadu Sovjetske zveze. Ta memorandum in
pogodba o souporabi Sevastopola, kot pomorskega oporišča za obe državi, je definirala razmerje sil
na polotoku Krim nadaljnjih dvajset let.
Manj problematični sta bili oblasti Doneck in Lugansk, v prvi vrsti zaradi manjšega deleža ruskega
prebivalstva17, drugi razlog pa je manjša pomembnost prostora v geopolitičnem smislu. Ta prostor
je sicer gospodarsko močnejši od krimskega prostora in je znotraj Ukrajine eden od najmočnejših
gospodarskih predelov, a za Rusijo nikoli ni predstavljal tako pomembnega dela ozemlja kot Krim.
Na njem do zaostritve rusko-ukrajinskih odnosov leta 2014 tudi ni potekal noben spor. Za dejavnik,
ki spodbuja separatistične težnje na tem območju lahko določimo geografsko bližino ruskega
prostora in navezanost regije Donbas18 na dve državi.
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Pridnestrska rep.
Ta problematika se pojavlja v pribaltskih državah.
15
Ukrajini, Belorusiji, Rusiji.
16
Tatari, Rusi, Ukrajinci.
17
V primerjavi z Krimom.
18
Obsega ukrajinski oblasti Doneck, Lugansk, v preteklosti pa še bližnja ruska območja.
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2.2.3 Zbliževanje držav vzhodnega bloka z zahodom
Pri premikanju interesne sfere zahodnih sil na vzhod je veliko težo imela politika, ki se je naslanjala
na teze admirala Mahana. Ta je v dostopu do morja Združenih držav Amerike videl znatno prednost
otoških držav pri razvoju in nadzoru tudi oddaljenih delov sveta. Nasprotno pa so kontinentalne
države, kot je na primer Rusija omejene pri svoji vpetosti na kopno. Tedanjo rusko širjenje na
vzhod je videl kot seganje po vzhodnih morjih, s čimer bi si po njegovem mnenju Rusija v
svetovnem merilu pridobila veliko večjo veljavo. Da bi Združene države Amerike preprečile
širjenje Rusije in njeno preoblikovanje v nepremagljivo velesilo, morajo okrog Rusije vzpostaviti
varovalni obroč. Tezo središčnosti Rusije je naprej razvijal geograf Mackinder, teorijo o obroču
okrog središčnega območja pa je ameriška politika prevzela predvsem v obdobju hladne vojne.
Varovalni obroč je namreč po drugi svetovni vojni Amerika videla v novi luči, in z njim možnost
diskreditiranja tedanje edine tekmice Sovjetske zveze (Bufon, 2001). Zbliževanje nekdanje ruske
zaveznice Ukrajine z zahodno Evropo lahko vidimo kot nadaljevanje teh procesov. Reakcija Rusije
je v tem kontekstu lahko razumljena kot obramba svojih interesov na Črnomorskem prostoru, pri
čemer ima največjo veljavo pristaniško mesto Sevastopol in Krimski polotok, manjši vpliv pa imata
oblasti Doneck in Lugansk.
Naglica, s katero so na pot demokratizacije stopile države srednje, ali vmesne Evrope, je na primeru
Sovjetske zveze obveljala samo za pribaltske države. Ostale SSR so samostojnost sicer razglasile
kmalu, a je njihovo zbližanje z zahodom trajalo več časa, med seboj so se povezale v CIS19 leta
1991. Povezava je bila aktualna do konca devetdesetih let, ko je zaradi nedejavnosti članic zgubila
na veljavi. Najmanj aktivne Gruzija, Ukrajina, Azerbajdžan in Moldavija so v 1997 sestavile
GUAM Organizacijo za Demokracijo in Gospodarski razvoj. Organizacija si je prizadevala za
razrešitev latentnih sporov na ozemlju, združevala pa jih je tako odvisnost od Rusije 20, kot tudi
problem omejevanja Rusije pri vmešavanju v njihove notranje spore. Leta 2005 so se nekatere od
držav Vzhodne Evrope, med njimi kot pobudnica Ukrajina, združile še v Community of Democratic
Choice21, ki je med drugim bila usmerjena proti ruskemu vplivu nad območjem. Po drugi strani je
pa Ukrajina kot maritimna sila v Črnem morju ustanovila Organizacijo Črnomorskega
gospodarskega sodelovanja22, ki združuje poleg šestih Črnomorskih držav še šest drugih 23(Kocsis,
Rudenko, Schweitzer, 2008).

19

T. i. Commonwealth of Indipendent states.
Predvsem gospodarska odvisnost.
21
Kratica CDC.
22
Kratica BSEC.
23
Grčijo, Albanijo, Srbijo, Moldavijo, Azerbajdžan in Armenijo.
20
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Karta 3: Karta političnih organizacij vzhodne Evrope Vir:Ukraine in maps.

Obrambno organizacijo na območju je prevzela organizacija CST(O)- Collective security treaty
(organization)24, ki sta se ji pridružili Azerbajdžan in Gruzija, vendar sta kmalu izstopili zaradi prozahodne usmerjenosti. Druga obrambna organizacija na območju je zveza NATO, po pridružitvah
Madžarske in Poljske leta 1999, ter Slovaške in Romunije leta 2004 je Ukrajina postala mejna
država med enimi in drugimi (Kocsis, Rudenko, Schweitzer, 2008).

2.2.4 Ukrajina in Evropska unija
V letu 1991 se je z programom TACIS, za pomoč Evropske skupnosti post-Sovjetskim državam pri
tranziciji, demokratizaciji in prehodu v tržno gospodarstvo, začelo sodelovanje med evropskimi
državami in Ukrajino. V letih 1991-2006 je Ukrajina prejela 2.413 mio dolarjev od Evropske
skupnosti, dve tretjini tega zneska je prejela v okviru TACIS programa.
24

Ustanovne članice so Rusija, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Armenija in Belorusija. Organization
je bil k imenu dodan kasneje.
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Odnosi med Evropsko unijo in Ukrajino temeljijo na dokumentu PCA – Soglasje za Sodelovanje in
partnerstvo ki velja od 1998. Ta temeljni dokument določa večino osnovnih pogojev za sodelovanje,
predvsem na gospodarskem področju. Evropa je postala drugi najpomembnejši trgovski partner za
Ukrajino, v letih 1996-2006 se je delež zunanje trgovine dvignil z Evropsko unijo, zmanjšal pa
znotraj EURASEC-a. Leta 1999 je bil podpisan dogovor o sodelovanju na energetskem področju, še
posebej za atomsko energijo in varnost, pri čemer Evropska skupnost spodbuja modernizacijo in
dvig varnostnih standardov na evropsko raven.
Organizacijo TACIS, je leta 2007 zamenjala ENPI, evropski instrument sosedstva in partnerstva. Ta
je prevzela vse glavne naloge pri koordiniranju sodelovanja med EU in vzhodnoevropskimi
državami. Ukrajina pa je z Evropsko unijo sodelovala tudi pri varnostnih vprašanjih (Kocsis,
Rudenko, Schweitzer, 2008).
Premiki ukrajinske politike med vzhodno in zahodno politično opcijo se dajo pojasniti z njeno
politično preteklostjo. Pogosto menjavanje zaveznikov, in večinoma neuradno zbliževanje z eno ali
drugo opcijo je v Ukrajini pogosto že od 90. let, in je eden od neposrednih vzrokov za razvoj krize.
Takšno dogajanje je za cone drobljenja zelo značilno, k nestabilnosti pa precej doda tudi dejstvo, da
je Ukrajina danes politično razdeljena po principu pol-pol, pri čemer je severni in zahodni del
države zahodno usmerjen, južni in vzhodni pa pro-rusko. Ne glede na menjavanja političnih opcij
ostaja Ukrajina centralizirana, nekoliko zaradi sovjetske preteklosti, in nekoliko iz strahu pred
separatizmom (Tatur, 2012). Pri krimskem vprašanju je najpomembnejšo vlogo za začetek krize
imelo prebivalstvo Krima, ki se je odzvalo na razvoj dogodkov v Kijevu tekom revolucije in z
odobritvijo in pomočjo ruske politike izvedlo referendum. Podoben je bil potek tudi v okrožjih
Doneck in Lugansk, a so na Krimu dogodki potekali veliko bolje organizirano in hitreje.
Rusko intervencijo na območje Krimskega polotoka in z njo povezano krizo, bi morda najbolje
opisala teorija iz Kaplanovega članka »Maščevanje geografije«. Ta na države, ki ne upoštevajo
naravno in družbeno geografskih smernic, in so nastale kot produkt svetovne politike gleda kot na
nenaravne tvorbe. Da države ne smejo gledati samo na trenutne ekonomske, vojaške in politične
kazalce ampak nikoli ne smejo pozabiti osnovnih geografskih dejavnikov. Tako se je politična
situacija leta 1989 na vzhodu Evrope in na svetu bistveno spremenila, a je Rusija še vedno ohranila
geografske značilnosti bivše države. Ostaja avtokratska in neliberalna država, od svojih sosed
geografsko ne-ločena, in ima zaradi tega na njih politični vpliv. Kot pravi Kaplan, Putinova agresija
izvira iz geografske nezmožnosti zavarovanja lastne države. Rusija ima trenutno v Ukrajini večjo
moč, ker je enostavno Rusiji bolj pomembna, kot pa Združenim državam Amerike, ali celo
Evropski uniji. Večji pomen zanjo pa ima zaradi zgodovinskih in geografskih dejavnikov. Ukrajina
in posebej polotok Krim, imata v ruski preteklosti in prihodnosti ključno vlogo, kot mostiščno
območje za evropsko Rusijo, rusko zgodovinsko identiteto in glavnim razlogom z dostopom do
»toplih morij«. Ukrajine tako ne smemo vzeti iz ruskega konteksta. Rusija potrebuje Ukrajino bolj
kot jo potrebuje zahod, in ima nad njo tudi večjo moč. Ukrajina pa svoji trenutni pro zahodni
naravnanosti navkljub, z Rusijo ne more prekiniti vseh stikov in biti od nje popolnoma neodvisna
(Kaplan, 2014).
Zaradi delovanja zahodnih sil in Ukrajine mimo osnovnih geografskih dejstev25, se je Rusija čutila
sposobno in dolžno zavarovati svoje interese na Krimskem polotoku in v vzhodni Ukrajini s silo. Po
dvajsetih letih od sesutja Sovjetske zveze je Rusija spet intervenirala na evropskem kontinentu, a le
v svoji neposredni bližini, saj je tudi oddaljenost cone konflikta pomemben dejavnik krize.

25

Glavni razlog je neposredno sosedstvo Rusije in njen ponoven vzpon.
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3 CONA KONFLIKTA NA KRIMSKEM POLOTOKU
Strateška lega Krimskega polotoka ima pri razvoju kriz skozi zgodovino velik pomen. V antiki je
območje predstavljalo zatočišče za nekatera konjeniška ljudstva, za pomorska pa frontier na severu
in pomembno trgovsko postajališče. Tak status, je polotok kljub dokaj nasilnim vdorom v obdobju
preseljevanja ljudstev, ohranil še pozno v srednji vek. Do vzpona Otomanskega cesarstva je prostor
Črnega morja zasedal pomembno vlogo kot kontaktni prostor med Bizantinskim in Vzhodnoslovanskim kulturnim krogom. Za vzhodno države kot je bila Poljsko-Litvanska zveza in
naraščajočo Rusijo je Krimski kanat predstavljal omejitev in nevarnost. Zaradi svoje strateške lege
in prevlade Otomanskega cesarstva v Črnem morju je bil Krimski kanat nekaj stoletij nedotakljiv. V
svoji neposredni okolici pa je zaradi stalne grožnje, ki jo je predstavljal spremenil pokrajino. Tako
Rusija kot Poljsko-Litva sta razvili poseben način varovanja meje z vojaškimi kolonisti – Kozaki, ki
so oblikovali pokrajino v okolici Krima od 16. do 20 stoletja. Naraščajoča moč kozakov je tudi
omogočila nastanek prve ukrajinske države na območju. Z naraščanjem moči Rusije pa so narasle
tudi njene ambicije. V času vladavine Petra Velikega je Rusija z vizijo postati pomorska velesila
pridobila Krim kot strateško območje v Črnem morju. Polotok je Rusija branila v Krimski vojni in
prvi svetovni vojni, Sovjetska zveza pa v drugi svetovni vojni. Od zasedbe v 18. stoletju do danes je
Krim glavna oporna točka ruskega črnomorskega ladjevja. Strateškemu pomenu Krima zato ne gre
oporekati, in čeprav se je vloga polotoka skozi zgodovino spreminjala, je vedno ohranil veliko
geostrateško vrednost, ki na območje privablja zunanje sile.
Sam vidim Krimski polotok, zaradi specifičnih družbenih in naravnih dejavnikov ter posebne
zgodovine, kot najpomembnejši del spora med Ukrajino in Rusijo. Menim, da organizacija in potek
odcepitve Krima od Ukrajine in priključitev Rusiji kaže na dejstvo, da je bila akcija Rusije skrbno
pripravljena, ker je Krim zanjo izredno pomemben.

3.1 GEOGRAFSKI ORIS KRIMSKEGA POLOTOKA
3.1.1 Fizično geografske značilnosti
3.1.1.1 Lega
Avtonomna republika Krim, se v večji meri pokriva z naravnogeografskimi mejami polotoka Krim.
Na njem leži še administrativno ločeno mesto Sevastopol.
Krim je z okoli 27.000 kvadratnimi kilometri (IEU, 2001), velika masa kopnega ležeča na severu
Črnega in zahodu Azovskega morja. Z celinskim delom Ukrajine je povezan preko ozkega kopnega
grla imenovanega Perekop. Ta poteka med t.i. Gnilim morjem oz. jezerom Sivašem, sistemom
lagun in močvirja, in Karkinitskim zalivom, ki je del Črnega morja. Skrajno vzhodni del polotoka;
Kerški polotok od ruskega Tamanskega polotoka deli Kerški preliv, ki tudi povezuje plitvo
Azovsko morje s Črnim morjem.
Dominantna značilnost polotoka je oblitost z vodovjem skoraj v celoti, kar polotoku daje bolj otoški
značaj, in povečuje strateško pomembnost tako samega polotoka, kot tudi grla Perekop, ki ga
povezuje z Ukrajino (IEU, 2001).
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3.1.1.2 Reliefne značilnosti
Kljub zajetni površini je površje polotoka dokaj enoznačno. V grobem ga lahko delimo na dva tipa
površja.
Prvi, stepski del zaseda približno tri četrtine ozemlja. Ta tip površja je del največje evropske
naravnogeografske regije, Vzhodnoevropskega nižavja. Stepski del nižavja, lociran razmeroma na
jugu, je večinoma prekrit z morskimi in ledeniškimi sedimenti, le te pa prekrivajo različno debele
plasti puhlice, in se vleče od vzhodne Romunije do Urala, na jugu ga omejuje Črno morje in
Prikaspijsko nižavje, na severu pa t.i. višine (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).
Ta del Krimskega polotoka je izrazito nižinski, in presega 100 m.n.v. le na Kerškem polotoku, in
Tarkanuških višinah. Površje reže nekaj rek, ki pa se večinoma napajajo v Krimskem gorstvu. Reke
so si v nizkem površju ustvarile široke struge z obsežnimi poplavnimi ravnicami. Nizko obalo
definira akumulacija, ki je ustvarila zemeljske kose in lagunska jezera, kar se najbolje pokaže na
severnih obalah, ob Gnilem morju. Obala je nekoliko strmejša le ob Kerškem polotoku in
Tarkanuških višinah (IEU, 2001).
Zadnjo, bistveno bolj razgibano četrtino si delita Krimsko gorstvo in pripadajoča obala.
Krimsko gorstvo spada med mlado nagubana gorstva. Slemenitev poteka od jugozahoda proti
severovzhodu, in se od Sevastopola do Teodozije razteza na 150 km dolžine, široko pa je med 40 in
50 km. Na severu se postopno spušča v nižinski svet, medtem, ko je na jugu ostro odrezano prav pri
obali. Velika večina površja je sestavljena iz morskih sedimentnih kamnin, glavna predstavnika sta
apnenec in karbonski peščenjak (IEU, 2001).
Sestavljen je iz treh gorskih lokov ločenih z dolinami. Zunanji se dviga do višin 340 m.n.v.. Srednji
pa do 750 m.n.v.. Oba imata kvestasto obliko z strmimi pobočji obrnjenimi proti jugovzhodu.
Ločuje jih 3-4 km široka dolina (IEU, 2001).
Vrh antiklinale, Yailo najjužnejšega in najvišjega od treh lokov v glavnem sestavljajo jurski apnenci.
Tudi ta je od srednjega loka ločena z longitudinalno dolino, ki sledi slemenitvi. Najvišji vrhovi tu
segajo nekaj čez 1500 m.n.v., najvišji med njimi vrh Roman-Koš ima 1545 m.n.v.(Marynych,
Palienko, Schweitzer, 2008).
Površje ima tukaj obliko kraške planote, na kateri so razviti kraški pojavi.
Tudi obala pod gorstvom, 150 km dolga Krimska riviera, ima kraški značaj. Površje je razgibano, z
izmenjavanjem manjših planot in nizkih dolin, obalo ponekod obkrožajo klifi. Taka razgibanost je
manj primerna za gospodarske dejavnosti, a je za turizem zelo privlačna (Marynych, Palienko,
Schweitzer, 2008).
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Karta 4: Fizična karta Krimskega polotoka. Vir:Wikipedia, avtor Dörrbecker, Maximilian, 2014.

3.1.1.3 Podnebje

Podnebje v uravnanem delu Krima je polsuho celinsko, padavine se gibljejo od 270-450mm,
naraščajo proti jugu. Večina padavin pade v poletnem času, ki je zelo vroč. Povprečna letna
temperatura znaša med 10 in 11 stopinjami Celzija. Povprečne julijske temperature se gibljejo od
22,5 do 24 stopinj Celzija. To področje je zato podvrženo suši. Zimske temperature se gibljejo okoli
0 stopinj Celzija. Za zimo so značilni zelo močni vetrovi, padavin pa skorajda ni (IEU, 2001).
Podnebje v Krimskem gorovju se od ravninskega zelo razlikuje. Temperature no na 1200 m.n.v. v
povprečju nižje za 5,5 stopinj Celzija. Povprečna letna temperatura pa je okoli 6 stopinj Celzija.
Letna količina padavin pada od zahoda proti vzhodu. Na zahodi se giblje med 1000 in 1200 mm. Na
vzhodu pa od 500 do 700 mm. Padavine so tu predvsem orografske narave. Na območju je značilen
močan veter za vse leto. Podnebje bi lahko označili kot gorsko predvsem zaradi kontrasta z
polsuhim v ravnini na severu (IEU, 2001).
Z gorami zavarovano pred severnimi vetrovi, se je na območju Krimske obale oblikovalo
sredozemsko podnebje. Poletja so tu vroča, z povprečnimi julijskimi temperaturami okoli 24,5
stopinjami Celzija. Padavin v poletnem času, z redkimi izjemami, ni. Vročino velikokrat spremlja
rahel veter. Povprečna januarska temperatura se giblje okoli 4 stopinj Celzija. Redki vdori hladnih
zračnih mas čez gorsko pregrado v teh krajih lahko spustijo temperature do -15 stopinj Celzija.
Letna količina padavin 400-550 mm je razporejena, predvsem v zimskih, manjši del pa tudi v
spomladanskih mesecih. Ta del Krima prejme več kot 50%, pa vse tja do 70% vseh možnih ur
sončnega obsevanja (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).
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3.1.1.4 Vodovje
Površinski vodotoki na Krimu so manj obsežni, od rek na bližnji celini, in imajo zelo nestalne
pretoke. V nižini tekom sušnega poletnega obdobja veliko vodotokov presahne (IEU, 2001), za
pozni zimski in spomladni čas pa so značilne poplave na obrečnih ravnicah. Tarkanuške višine in
Kerški polotok sta brez površinskih voda. Iz Krimskega gorovja se v nižavje steka pet večjih rek,
krajše se stekajo v Črno morje na zahod, daljši dve, reka Krim in reka Tirijeje, pa proti Azovskem
morju na sever (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).
Stoječe vode so značilne za obalne predele Krimskega nižavja, kjer je akumulacija ustvarila
lagunska jezera. Največ lagunskih jezer se nahaja znotraj Gnilega morja , vendar je ta sistem lagun
in mokrišč, še vedno šibko povezan z Azovskim morjem (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).
Pomembnejše od površinskih voda pa so podzemne vode, saj so razpoložljive tekom celega leta.
Večji arteški bazen se nahajajo pod Kerškim polotokom, Tarkanuškimi višinami. Krimsko gorovje
ima samostojen sistem kraških podzemnih voda z rekami in jezeri (Marynych, Palienko, Schweitzer,
2008).
Bistvenega pomena za vodno oskrbo ravninskega dela ima Kakivska zajezitev reke Dnieper, pod
Zaporožjem. Voda iz tega vodotoka namreč prek kanalov oskrbuje velike površine na Krimskem
nižavju za poletno namakanje (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).
Črno morje in Azovsko morje sta del sistema Atlanskega oceana. Ti dve zaprti morji oblivata Krim,
in ga povezujeta z ukrajinsko, rusko, gruzijsko, turško, bolgarsko in romunsko obalo. Prek
Bosporske ožine, Marmarskega morja in Dardanel je povezano z Sredozemskim morjem. Površina
Črnega morja je 422 tisoč km2. Povprečna globina je 1300 m, maksimalna pa 2250m, pri temu
kontinentalni šelf zavzema 25% morske površine. Azovsko morje pa skoraj v celoti leži na
kontinentalnem šelfu. Največji polotok v obeh morjih je prav Krimski polotok, z
najpomembnejšimi pristanišči, Sevastopolom, Jalto in Feodozijo (IEU, 2001).
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Karta 5: Karta vodnih zalog v Ukrajini. Vir: Ukraine in maps.

3.1.1.5 Prst in rastlinstvo
Glavni predstavnik prsti v Krimskem nižavju so t.i. južni černozijomi. Njihov humozni horizont je
lahko globok do 55 cm, kar znaša pol manjšo globino od pravih černozijomov. Na njih se je razvila
pol puščavska stepa, z manj kot 5% gozdnatosti, meja gozdne stepe z gozdnim deležem med 5 in
20 % pa se nahaja na južnem delu polotoka, kamor jo potiskajo človeški posegi. Na manj
kvalitetnih prsteh ob Gnilem morju in na Kerškem polotoku se je razvila grmičasta stepa (Marynych,
Palienko, Schweitzer, 2008).
V višjih predelih Krimskega gorstva so prsti slabše razvite od nižje ležečih. Prevladujejo rjave
gozdne prsti, ki so lahko ponekod že podzolirane, in gorske plitve prsti. Le v najvišjih in na
najplitvejših prsteh predelih gozd nadomeščajo gorski travniki, severozahodna pobočja pokriva
gozdna stepa z travniki, proti jugovzhodu pa se vegetacija prilagaja sredozemskim razmeram in
prehaja v sredozemsko rastje (IEU, 2001).
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3.1.1.6 Naravne danosti
Na posameznih delih polotoka Krim so primerne za izkoriščanje naravnih danosti. Kopanje surovin
poteka le na Kerškem polotoku, bogatem z železovo rudo. Po ostalih delih Krima so razvrščeni;
kamnolomi, v gorskem delu, in peskokopi, v nižinskem delu. Na skrajnem jugu so nahajališča
Ahata, kristala, ki se ga uporablja kot poldragi kamen. (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008)
Polotok je pomembnejši v energetskem smislu, leži na tako imenovanem južnem bazenu, v katerem
se nahajata tako naravni plin kot nafta. Reke hidrološko niso primerne za pridobivanje energije
zaradi poletne suše, a ima voda visok termalni gradient in je tako nadvse primerna za energetsko
izrabo (Marynych, Palienko, Schweitzer, 2008).

3.1.2 Družbene značilnosti
3.1.2.1 Administrativna ureditev
Administrativno je ozemlje polotoka Krim razdeljeno med Avtonomno republiko Krim in mestno
okrožje z posebnim statusom Sevastopol. Republika Krim je sestavljena iz 25 delov, 14 rajonov in
11 mestnih okrožji. Krim ima svojo zakonodajno telo, ki obsega 100 voljenih predstavnikov, ta pa
imenuje svet ministrov. Ta organ se je pred letom 2014 imenoval Krimski vrhovni svet, danes pa se
imenuje Krimski državni svet.
Po Ukrajinski ustavi krimske oblasti nimajo vloge v zunanji politiki, torej tudi krimska suverenost
ni v njihovi domeni. Po amandmaju v rusko ustavo leta 2014, je Avtonomna republika Krim 85. del
ruske federacije, mesto Sevastopol pa bo federalno mesto na ravni Moskve in Sankt Peterburga.

3.1.2.2 Demografske značilnosti
Zadnji podatki o populaciji v Avtonomni republiki Krim in Sevastopolu segajo v leto 2001. Skupna
populacija je takrat znašala 2.376.000 prebivalcev (2.033.700 Krim, 342.451 Sevastopol). Večino
krimskega prebivalstva sestavljajo Rusi z 58,5%, sledijo jim Ukrajinci z 24% deležem, zadnjo
pomembno
skupino
pa
sestavljajo
Krimski
Tatari
z
12%
populacije.
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Tabela 1: Narodna sestava Avtonomne republike Krim Vir: Ukraine in maps, 2008.
Na tem mestu velja poudariti, da etnično sestavo še dodatno zaplete dejstvo, da Ruščino kot materni
jezik navaja približno 75% prebivalstva. Prebivalstvo v Sevastopolu je bolj homogeno - Rusi tvorijo
73% prebivalstva, Ukrajinci 22%, ostali pa 5%. Ruščino tukaj v vsakdanjem življenju uporablja
okoli 90% prebivalstva (IEU, 2001).
Ocene za leto 2013 populacijo Avtonomne republike Krim znašajo 1.965.000 prebivalcev. Te ocene
se skladajo z dolgoletnim trendom upadanja števila prebivalcev v širši regiji, še posebej med
slovanskim prebivalstvom.
Znotraj Krima največji upad poteka na Polotoku Kerč, v samem stepskem jedru polotoka Krim pa
se je število prebivalcev v obdobju 1989-2001 dvignilo. Ta dvig populacije je plod priseljevanja
Krimskih Tatarov iz območji kamor so bili razseljeni leta 1944 (IEU, 2001).
Prebivalstvo se zgošča na južnih obalah polotoka, in v urbanih središčih. Tako je gostota najvišja v
okolici Simferopola, Sevastopola in Jalti, ter bližnji obali 26 . Na polotoku Kerč in Širši okolici
Simferopola je gostota nekoliko manjša 27 , in upada v notranjost 28 , na severu ob kopnem grlu
Perekop pa se gostota spet nekoliko poveča29 (Bochkovska in sod., 2008).
Zgostitve prebivalstva predstavljajo predvsem urbana območja. Ta se nahajajo predvsem na jugu
polotoka, ter ob Perekopu. Visok delež urbanega prebivalstva ima tudi polotok Kerč. Ena tretjina
prebivalstva se nahaja v ruralnih naseljih. Največji delež ruralnega prebivalstva predstavljajo
naselbine v stepski notranjosti Krima (Bochkovska in sod., 2008).
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x>120 preb/km2
70-120 preb/km2
28
x<20 preb/km2
29
20-70 preb/km2
27
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Karta 6: Materni jezik ukrajinske populacije po administrativnih enotah (2001). Vir: Ukraine in
maps.

3.1.2.3 Gospodarske značilnosti in promet
Krimsko gospodarstvo v veliki meri sloni na naravnih danostih. Primarni sektor30 ustvarja manjši
delež BDP-ja31, zaposluje pa malce čez 14% zaposlenih (Bochkovska in sod., 2008). Za obdobje
90ih let je v Ukrajini značilen upad kmetijske proizvodnje, a se na Krimu zaradi dobrih pogojev
obseg primarnega sektorja skoraj ni zmanjšal (IEU, 2001). V stepskem delu Krima prevladuje
pridelovanje žit in vzreja živine. Predvsem severna pobočja Krimskega gorstva poraščajo gozdovi,
ki jih gospodarsko izkoriščajo, na južni obali pa prevladuje intenzivno kmetijstvo z sredozemskim
značajem. 56% površine zavzema orna zemlja, 23% travniki in pašniki, 16% gozdovi in grmičasta
prostranstva, 8% pa vinogradi in stalni nasadi (IEU, 2001). Industrija, rudarstvo, energetika in
gradbeništvo v BDP-ju predstavljajo okoli 34%, zaposlujejo pa okoli 21% zaposlene delovne sile
(Bochkovska in sod., 2008). V industriji je zaradi bližine proizvodnje najpomembnejši predelava
prehrambnih proizvodov, na drugem mestu pa je težka metalurgija. Železovo rudo še kopljejo v
bogatih nahajališčih na Kerču. Pomembni sta tudi kemična in gradbena industrija, medtem ko
mehanska le pokriva potrebe lokalnega primarnega sektorja ter ladjedelstva v Sevastopolu (IEU,
2001).

30
31

Zajeti so kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, lov.
Približno 12%.
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Karta 7: Ukrajinske zaloge zemeljskega plina in nafte. Vir: Ukraine in maps.

Energijo za pogon lokalne industrije zagotavljajo termoelektrarne, ki so nameščene ob mestih z
največjimi porabniki, Sevastopolu, Simferopolu in na Kerču (IEU, 2001).
Terciarni in kvartarni sektor je kot v ostalih tranzicijskih regijah zrastel predvsem v 90ih letih,
vendar nima tako izstopajoče vloge. Pomembnejši je le pomorski promet in turizem. Ta se je razvil
občutno bolj kot v okoliških regijah zaradi izstopajočega ob-sredozemskega podnebja v
jugovzhodnem delu polotoka. Turistične kapacitete imajo tu dolgo tradicijo in prenočijo okoli
milijon turistov na leto (IEU, 2001).
Krim ima zaradi svoje edinstvene lege veliko pretočnost vseh vrst prometa. Glavne prednosti lege
izrabljajo ladijski promet, plinovodi in naftovodi.
Največje tovorno pristanišče je Sevastopol, potniško pa Feodozija. Pomembna pristanišča pa so še
Jevpatorija in Kerč. V povezavi z železnicami in avtocesto preko Perekopa in Gnilega morja so ta
pristanišča vitalnega pomena za celinske predele Ukrajine in Rusije. Z Rusijo je Krim povezan tudi
prek Kerškega preliva z Rusijo, trenutno z trajekti, vendar je po izbruhu krize načrtovani most čez
ožino prišel v prednostni plan.
Črno morje za transport nafte in plina predstavlja veliko priložnosti saj povezuje največje porabnice
in proizvajalke v regiji.
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3.2 ZGODOVINSKI ORIS OŽJEGA OBMOČJA
3.2.1 Oris vloge ožjega območja v starem in srednjem veku
Obdobje starega veka zaznamujejo odnosi med morskimi silami na obmorskem območju in
konjeniškimi silami v notranjosti. Med preseljevanji ljudstev v različnih obdobjih se najrazličnejša
ljudstva zatečejo na to območje zaradi odmaknjenosti, ali celo v še težje dostopne gore na polotoku.
Na drugi strani imamo morske sile, ki zasedajo naravno zaščiteno južno obalo in sodelujejo v
dobičkonosni trgovini na dolge razdalje. Odnosi med severnimi konjeniškimi ljudstvi in
pomorskimi silami so bili v veliki večini dobri, med njima je potekala trgovina, kulturna izmenjava
in politično sodelovanje. Območje Krima lahko že v starem veku označimo kot mostiščno območje
med sredozemskim prostorom in notranjostjo vzhodne Evrope.
Preseljevanje narodov je na območju uničilo politične tvorbe, ki so jih nasledile nove. V zgodnjem
novem veku je območje predstavljalo center širjenja pravoslavnega vpliva na sever, kar ima verske
posledice na območju še danes. Po padcu Bizantinske države v 12. stol. je območje postalo
pomembno za evropsko trgovino z Azijo. Krim je ponovno postal območje, ki je vzdrževalo stik
med sredozemskim in vzhodnoevropskim prostorom.
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Karta 8: Ukrajinski prostor v srednjem veku. Vir: Ukraine in maps.
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3.2.2 Zgodovinski razvoj Krima v novem veku
V začetku novega veka je območje širše okolice Krimskega polotoka pretreslo več kriz. Območje je
bilo znotraj interesnih sfer treh evropskih velesil: Osmanskega cesarstva, Poljsko-Litve in rastoče
Rusije. Poleg njih se je na območju uveljavila še Kozaška entiteta, ki je sprva služila Poljsko-Litvi,
a se je kasneje večkrat poizkusila osamosvojiti, tudi s pomočjo Tatarov, in je nazadnje pristala v
rokah Rusije.
Edena od sil na območju so bili tudi Krimski Tatari, sprva jim je njihova vojaška moč zagotavljala
ugled pri Osmanskem imperiju. Kasneje pa je zaradi sprememb v zunanji politiki Osmanskega
cesarstva, in naraščajoče moči Rusije njihov vpliv na sosednje dežele usihal. Napetosti med Tatari
in Kozaki so slednje primorale v sodelovanje z Moskvo pri osvojitvi Krima 1783. Pred rusko
zasedbo je populacija Krima znašala približno 250 000 ljudi, večinsko prebivalstvo so bili Tatari,
eno osmino so predstavljali Grki, nastanjeni v južnem delu polotoka.
Potrebe Rusije po morskem oporišču, ki je lahko operativno čez vse leto, so ustvarile predvsem
reforme carja Petra Velikega. Težnje po zbližanju z ostalo Evropo so narekovale živahno trgovino,
ki je v tem času potekale predvsem po morskih poteh. Moskva si je do poznega 18 stol. lastila le
Arhangelsko pristanišče, ki pa je bilo odmaknjeno in je pozimi zamrznilo. Strateški načrt carja Petra
Velikega pa je predvideval povezave v Črnem morju in Baltskem morju.
Notranji in zunanji problemi Osmanskega imperija so Rusiji v letu 1772 omogočili, da so izsilili
osamosvojitev Krimskega kanata, v 1774, po koncu rusko-turške vojne, pa še nadzor nad manjšim
delom obale Črnega morja. Poleg tega se je moral Osmanski imperij odreči svojim Črnomorskim
interesnim sferam. Te okoliščine so vodile v zasedbo Krima leta 1783 in ustanovitvijo močnega
pristanišča Sevastopola, ki je domače pristanišče Črnomorske flote še danes.
Etnična podoba se je spremenila v smislu dotoka novih prebivalcev, ki pa so bili iz večine Rusi in
nekoliko manj Ukrajinci. Grški in Armenski prebivalci so se izselili tik pred zasedbo, po njej pa se
je odselil še delež Tatarov. Gospodarstvo preostalih Tatarov je ostalo fokusirano na živinorejo,
medtem ko so novi prebivalci začeli z poljedelstvom.
Krimska vojna (1853-1856) med Turčijo in njenimi zaveznicami 32 proti Rusiji je močno
zaznamovala etnični razvoj ozemlja, in uničila dotedanje ukrajinsko in krimsko gospodarstvo. V
prvi fazi vojne je Rusija zasedla nekaj svojih ciljev v Podonavju, a je izkrcanje zaveznikov na
Krimu preprečilo nadaljnjo širitev Rusije v Turško interesno sfero. Padec Sevastopola 1855 in
grožnje Avstrije da se bo pridružila zaveznikom je Ruse prisilila v mirovno pogodbo. Med drugim
so je Rusija v mirovni pogodbi odpovedala pravici do ladjevja v Črnem morju. Pomembnejše pa so
bile ostale notranje posledice, nezadovoljstvo med nižjimi sloji in Ukrajinci, je privedlo do ukinitve
tlačanstva 1861. Pritisk države na Krimske Tatare je to etnično skupino spodbudil v emigracijo,
predvsem v Turčijo. Prebivalstvo je tako upadlo za tretjino, na okoli 200 000 prebivalcev. Na
izpraznjen prostor pa so prihajali kolonisti iz Rusije, Ukrajine, Nemčije in Bolgarije, ti kolonisti pa
niso prevzeli tradicionalne živinoreje ampak so se začeli ukvarjati z poljedelstvom. Industrijska
revolucija je Rusijo v drugi polovici 20 stol. le oplazila, največje učinke je imela v večjih mestih in
pristaniških mestih, ki so doživele največji dotok delovne sile. Med njimi je bil tudi Sevastopol,
kamor so se večinsko priseljevali Rusi. Krimsko prebivalstvo so sestavljale ruska, tatarska in
ukrajinska entiteta, skupaj je znašalo pol milijona ob začetku 20. stoletja.
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3.2.3 Od prve svetovne vojne do konca hladne vojne
Prva svetovna vojna je Krimski polotok zaznamovala kot dragoceno območje za nadzor nad Črnim
morjem. Kot tak je spet pridobil na strateški pomembnosti. Med boljševiško revolucijo pa je kot
lahko o območje igral še večjo vlogo. Bil je predmet štirih različnih aspiracij, Krimskim Tatarom je
bila najbližja ideja avtonomnega ali celo samostojnega Krima. Integracija v Ukrajino je imela na
polotoku samem majhno podporo, a je zaradi bližine Ukrajine krimsko prebivalstvo čutila pritiske
po vključitvi vanjo. Ruski interes je seveda Krim videl kot del ruskega ozemlja. Oktobrska
revolucija je pripeljala na prizorišče novega igralca, boljševike, ki Krima niso predvidevali kot dela
Ukrajine. Januarja 1918 so boljševiki prvič zasedli Krim, a so jih od tam aprila pregnale proUkrajinske enote. Prevzem nadzora nad Črnomorsko mornarico je Ukrajincem preprečilo Nemško
vrhovno poveljstvo. To je na krimsko ozemlje postavilo pro-Caristični režim, ki pa je bil nastrojen
tudi proti-ukrajinsko. Ukrajina je to izkoristila za blokado Krima in s tem izsilila priključitev Krima
k Ukrajini kot avtonomno pokrajino, a se pogodba nikoli ni uresničila. Po umiku Nemčije iz
ozemlja je namreč Antanta na Krimu spet nastanila skrajno desne ruske sile. Aprila 1919 so
boljševiki za krajši čas spet zasedli Krim, a so bili prisiljeni k umiku po posredovanju reakcionarnih
sil. Leta 1920 je Krim postal operativni center južnih reakcionarnih sil. Novembra istega leta so
boljševiške sile še tretjič zasedle Krim in ustanovile Krimsko avtonomno sovjetsko socialistično
Republiko. Ta je postala del Ruske sovjetske federativne socialistične republike in ne Ukrajinske
sovjetske socialistične Republike. Krimskim Tatarom je bila obljubljena svoboda vere, jezika in
običajev, a je z močno rusifikacijo območja toleranca do Tatarov hitro upadla. Ukrajinski jezik na
območju ni imel statusa uradnega jezika. Populacije Krima obe veliki lakoti med vojnama nista tako
prizadeli kot preostale Ukrajine.
Druga svetovna vojna je Krim močno pretresla, še posebej so bila prizadeta pristaniška območja.
Sevastopol se je Nemški vojski upiral kar osem mesecev, in je bil ob zasedbi popolnoma porušen.
Tudi zaradi trdovratne obrambe Centralne sile nikoli niso imele popolnega nadzora nad Črnim
morjem, in Črnomorska mornarica je še enkrat dokazala svojo pomembnost za zaledje. Krim je bil
pod nemško okupacijo dve leti in pol. Po osvoboditvi polotoka leta 1944 so bili Tatari kolektivno
obsojeni za izdajalce in izgnani iz Krima33. Po koncu vojne, 30 junija 1945 je bila Krimska ASSR
ukinjena in degradirana na raven ostalih oblasti v RSFSR. 19. februarja 1954 je bil Krim po dekretu
predsedstva vrhovnega Sovjeta USSR dodeljen ukrajinski ZSSR, kot oblast, po osamosvojitvi 1991
pa je bil njen status spet dvignjen na raven avtonomne republike. Podoben dekret je Tatarom
prepovedal vrnitev na Krim 28. aprila 1956. Prepoved je veljala do razpada Sovjetske zveze, kljub
temu da so bili Tatari leta 1960 sodno oprani kolaboracije z Nemci. Na Krim pa se Tatari pričnejo
vračati šele po razpadu SZ (IEU, 2001).
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Karta 9: Države na področju današnje ukrajine v novem veku. Vir: Ukraine in maps.
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3.3 POTEK KRIMSKE KRIZE
3.3.1 Protesti Euromaidan in ukrajinska revolucija 2014
Protesti Euromaidan, in kasnejša ukrajinska revolucija leta 2014, so politično pretresli državo.
Protesti so se 21. novembra začeli zaradi politike tedanjega predsednika Viktorja Janukoviča, ki je
odlašal s podpisom Evropskega pristopnega sporazuma, in zaradi njegovih prizadevanj za ponovno
gospodarsko zbližanje z Rusijo. Okoli 30. novembra 2013 so protesti zaradi odločitve takratnega
ukrajinskega vrha, da za razgnanje uporabi silo, pritegnili pozornost domače in mednarodne
skupnosti. Stopnjevanje protestov in nasilja med sprtima stranema, je doseglo višek februarja 2014,
ko sta obe strani začeli z uporabo strelnega orožja. Zaradi preteklih dogodkov je bil Viktor
Janukovič prisiljen podpisati dogovor o reševanju politične krize v Ukrajini z voditelji opozicije, pri
katerem so bili prisotni tudi nekateri zahodni diplomati, predstavnik Rusije Vladimir Lukin pa je
podpis dokumenta zavrnil (Meyer, 2014).
V porasti nasilja in vse glasnejših zahtevah opozicije po odstopu, je predsednik Viktor Janukovič
zapustil Kijev in zbežal v Rusijo. Opozicija je sestavila novo vodstvo države, ki ga je zahodni svet
pozdravil, Rusija pa je proteste označila za državni udar in nove oblasti ni želela priznati.
Hitri ukrepi novih oblasti so se izkazali za zelo potrebne za stabilnost Ukrajine, a so hitre
spremembe vznemirile pro-rusko prebivalstvo na Krimu in v regijah Doneck in Lugansk. Tam je
delež ruskega prebivalstva največji, in že med protesti Euromaidan so tu potekali shodi v podporo
Janukoviču in njegovi politiki. Ko je opozicija prevzela oblast, pa so sprva zahtevali več avtonomije,
kasneje pa so njihove težnja dobile separatistični značaj. Na nezadovoljstvo tukajšnjega
prebivalstva so še bolj vplivali nekateri predlogi vlade, na primer Ukrajinščina kot edini uradni
jezik34, kar so lokalne oblasti označile kot provokacije.
Kot je značilno za cone drobljenja sta sprti strani uživali podporo velesil, ki sta tekmovali na tem
območju. Zahodne sile so Rusijo obtožile spodbujanja nasilja med protesti in zahteve po ustavitvi
protestnikov z uporabo sile, Rusija pa je proteste označila za državni udar izpeljan pod okriljem
zahodnih sil.

3.3.2 Ruski vojaški poseg na Krimu 2014-2015
Prvi ruski vojaški poseg na ukrajinskih tleh od začetka krize je potekal v noči iz 22. na 23. februar
2014. V akciji je bil iz Ukrajine evakuiran Viktor Janukovič in sicer z ruskimi vojaškimi
helikopterji. V isti noči je Putin osnoval plan za »priključitev Krima nazaj k Rusiji« (Porter, 2015).
Zaradi kaotičnega stanja v republiki, in spopadov med skupinami z različnimi interesi, so ruske
enote prve akcije nastopile brez identifikacijskih oznak, v Sevastopolu pa so pobudo prevzeli Rusi v
polnih opravah, in na »meji« med Sevastopolom in Simferopolom ustvarili nadzorno točko z
izobešenimi ruskimi zastavami. V večinsko ruskemu Sevastopolu so protiustavno izvolili novega
župana Alekseja Chalya, ruskega državljana. Ukrajinska varnostna služba je zaradi teh dogodkov
združene narode pozivala k stalnemu nadzoru situacije na polotoku, v Kijevu pa so dogodke
označili za politični udar (Porter, 2015).
27. februarja so oboroženci brez oznak zasedli stavbo krimskega parlamenta, in sedež ministrstva v
Sevastopolu. Nad obema stavbama so razpeli ruske zastave in jih utrdili. Medtem je v parlamentu
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potekala krizna seja, ki je odstavila trenutnega predsednika vlade Anatolija Mohylova in ga
nadomestila z Sergejem Aksjonovim. V skladu z ukrajinsko ustavo predsednika krimske vlade
postavi Krimski vrhovni svet35 v dogovoru z ukrajinskim predsednikom. Kot de jure predsednika pa
naj bi Krimski vrhovni svet priznaval Viktorja Janukoviča, ki naj bi ga pred zamenjavo predsednika
vlade tudi kontaktirali, s čimer so zadostili ustavnim standardom. V isti seji je parlament tudi
izglasoval referendum o višji stopnji avtonomije, ki naj bi potekal 25. maja 2014. Zaradi prisotnosti
oboroženih sil v stavbi je verodostojnost obeh tem vprašljiva, in pojavila so se obtoževanja da so
bili člani parlamenta primorani v glasovanje, kot tudi da nekateri izmed njih sploh niso bili prisotni
v času glasovanja, in so glasove ponaredili (Wikipedia, 2014).
V istem dnevu so oborožene sile brez identifikacijskih oznak prevzele nadzor nad kopnimi
povezavami z Ukrajino in vzpostavili kontrolne točke, naslednji dan pa je oborožena skupina
zasedla letališče v Simferopolu, a je zračni promet tu potekal še naprej.
Novi predsednik krimske vlade Aksjonov je 1. marca apeliral ruskemu predsedniku Vladimirju
Putinu naj Rusija zagotovi pomoč pri vzpostavitvi reda in miru na Krimu. Hkrati je tudi razglasil, da
začasno prevzema povelje nad vsemi oboroženimi silami na polotoku, ostale pa je pozval k mirni
razorožitvi. Tega dne je bil referendum premaknjen iz 25. maja na 30. marec. ukrajinskim
novinarjem ni bil dovoljen vstop in poročanje iz polotoka.
Spremenjena situacija na polotoku, je vodila v nekaj oboroženih spopadov med ukrajinskimi in proruskimi ter krimskimi silami. Nekateri pro-rusko usmerjeni častniki in vojaki ukrajinske vojske pa
so v naslednjih dneh prisegli zvestobo novim krimskim oblastem. Krimske pro-ruske in lokalne
enote so z podporo ruskih vojakov brez označb do 4. marca večinoma prevzele nadzor nad
strateškimi točkami na polotoku. V prihodnjih dneh so ruske in pro-ruske sile nadaljevale z zasedbo
manj pomembnih ciljev, zaostrile so se razmere zaradi netolerantnosti novih oblasti do zunanjih in
ukrajinskih novinarjev. Referendum je bil ponovno premaknjen 6. marca, in sicer na 16. marec,
hkrati so spremenili tudi vprašanje referenduma (Wikipedia, 2014).

3.3.3 Referendum
Referendum o večji stopnji avtonomije ki je bil izglasovan 27. februarja in je bil predviden za 25.
maj je bil dvakrat premaknjen na zgodnejši datum, izveden je bil že 16. marca. V tem času se je
spremenila tudi tema referenduma, namesto o večji avtonomiji, in osamosvojitvi Krima so volilni
upravičenci Krimske republike in Sevastopola glasovali o priključitvi Krima k Rusiji, kot novi
federalni enoti, ali pa povrnitev na staro ustavo iz leta 1992. Referendum je bil odločen z navadno
večino, vprašanji na referendumu pa sta se glasili; »Ali podpirate vrnitev Krima k Rusiji, kot
federativne enote z vsemi pripadajočimi pravicami?« in Ali podpirate ponovno vzpostavitev ustave
Krimske republike iz leta 1992 in status Krima kot del Ukrajine?«.
Izvedba je hkrati potekala v Sevastopolu in na ozemlju Krimske republike, rezultati so bili v obeh
delih Krima podobni, za pridružitev Rusiji je glasovalo 96,7% volivcev v republiki Krim, in 95,6%
v Sevastopolu. Za ponovno vzpostavitev ustave iz leta 1992 pa je glasovalo 2,5% volivcev v
republiki in 3,4% v Sevastopolu. Preostale glasovnice so bile neveljavne. Na volišča je v republiki
prišlo 83,1% volivcev, v Sevastopolu pa 89,5% (Wikipedia, 2014).
Referendum doživlja veliko kritik iz strani osebnih poročevalcev, kot tudi stališč uradnih oseb.
Kritike izvedbe samega referenduma se nanašajo predvsem na hitre odločitve Krimskega vrhovnega
sveta, prisotnost oboroženih skupin v času referenduma, nasilno zatiranje opozicije, tehnične
35
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napake med izvedbo in celo dvomi v pristnost rezultatov. Razni viri navajajo različne številke, ki
naj bi bile realnejša ocena referendumskih izidov. Dodatno je referendumu vzelo težo dejstvo da se
je velik del Tatarskega prebivalstva odločil za bojkot referenduma.
Ukrajinski vrh je referendum označil za neustaven, saj bi po ustavi iz leta 1996 o ozemeljski
spremembi v Ukrajini glasovati vsi ukrajinski državljani. Prav tako je referendum kot neustavnega,
po ukrajinski in po krimski ustavi označila Beneška komisija. Ruski predsednik Vladimir Putin je
na obtožbe odgovoril, da je bila tudi ukrajinska osamosvojitev protiustavna36.
Na referendum prav tako ni bilo opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 37, saj
so že opazovalce, ki so prišli na začetku krize odslovili, nekatere celo z opozorilnimi streli (Schearf,
2014).
Na mednarodnem področju je referendum kot legitimen priznalo le malo držav. Združeni narodi so
na seji 15. marca obsodili referendum, a je Rusija vložila veto. 16. aprila je generalni sekretar za
človekove pravice Ivan Šimonović podal izjavo, da prisotnost paravojaških, samoobrambnih in
vojakov brez identifikacijskih oznak, onemogoča okolje v katerem bi se lahko ljudje svobodno
izražali in prosto odločali o svoji prihodnosti. Podobna stališča so zavzele tudi ostale mednarodne
organizacije, med njimi Evropska unija, Zveza Nato in Beneška komisija, ki so referendum označile
kot protiustaven. Med državami, ki so referendum priznale pa so nekatere ruske zaveznice in
mednarodno nepriznane paradržave, ki jih podpira Rusija, kot na primer Kuba, Sirija, Armenija,
Belorusija, med drugimi pa Južna Osetija, Abhazija in Pridnestrska republika (Wikipedia, 2014).
Zanimiva je izjava Beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki po eni strani pravi, da mora
ostati Ukrajina enotna in nedeljiva država, krimsko situacijo pa komentira takole: »Danes je Krim
del Ruske federacije. Če sprejmete to situacijo ali ne, ni važno, saj dejstvo ostaja.« in »Ali bo Krim
priznan38 kot de-jure del Ruske federacije nima velikega pomena.« (Reuters, 2014a).
Na dan po referendumu 17. marca je krimski parlament naslovil prošnjo na Rusko federacijo, da
Krim prizna kot nov integralni del z statusom republike. Rusija je Krim tega dne priznala kot
samostojno državo. Pogodba o pridružitvi Krima k Ruski federaciji je bila podpisana naslednji dan
med predstavniki Krima z Sevastopolom in predstavniki Ruske federacije, pogodbo je ruska
federalna skupščina ratificirala 21. marca.
V dneh po referendumu je Ukrajina izgubila še zadnje vojaške postojanke na Krimu in je zato
izvedla umik vseh oboroženih sil iz polotoka.
Proces priključitve se je končal z sprejetjem novih ustav za Krim in Sevastopol, in spremenjeno
rusko ustavo. Krim in Sevastopol sta postala de-facto del Rusije in od 11. aprila tudi ustavno deveti
federalni distrikt Ruske federacije, sestavljen iz Krimske republike, z glavnim mestom v
Simferopolu, in Sevastopolom, kot federalnim mestom.

3.3.4 Nadaljevanje ukrajinsko-ruskega spora v Donbasu

Po odcepitvi Krima od Ukrajine, so se razvile podobne težnje tudi v regiji Donbas, ki obsega
ukrajinski oblasti Doneck in Lugansk. Pred priključitvijo Krima Rusiji so v regiji potekali pro-ruski
protesti, nastrojeni proti novi pro-zahodni oblasti v Kijevu. Hkrati z priključitvijo Krima Rusiji,
aprila in marca 2014 so protesti v Donbasu prerastli v oborožene spopade med pro-ruskimi
36

Kar po sovjetski ustavi ni točen podatek, saj so imele republike pravico do odcepitve.
Kratica OSCE.
38
Mednarodno priznan
37

30

separatisti in novo ukrajinsko oblastjo. Po prvih uspehih 39 so separatisti na območju razglasili
neodvisni ljudski republiki Doneck in Lugansk, kar je ukrajinske oblasti spodbudilo k
čimprejšnjemu ukrepanju.. V maju pa je na območju potekal referendum o lokalni avtonomiji
območja, ki so ga organizirali separatisti. Referendum ni mednarodno priznan, njegovih rezultatov
ne priznava niti Rusija, po ukrajinskem pravu pa je tak referendum protiustaven.
Oboroženi spopadi na območju še niso prenehali, kljub večkratnim poizkusom obeh strani da
vzpostavita premirje. Razlog za ponovne začetke spopadov je najverjetneje v veliki razhajanju
interesov oboroženih skupin, predvsem separatisti pa nimajo popolnega nadzora nad svojo
oboroženo silo.
Pro-ruska naravnanost separatistov in bližina ruske meje, daje slutiti rusko vpletenost v konflikt, ki
jo Rusija zanika. Ukrajina Rusijo obtožuje prikrite invazije, med drugim vodstva separatistov ob
začetku spopadov, bombardiranja ukrajinske vojske izza meje, oborožitev separatističnih skupin,
posegov ruske vojske čez mejo. Zaradi ruske vpletenosti v spor je vojna pri nekaterih opazovalcih
pojmovana kot mednarodni konflikt, a je za spopade bolj na mestu oznaka državljanska vojna.
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4 POSLEDICE KRIZE
Glavne posledice krize za širše območje predstavlja zaostritev odnosov med Rusijo in preostalo
Evropo. Mednarodni odnosi med državami na območju niso bili tako slabi od propada Sovjetske
zveze. Ker je prostor vzhodne in srednje Evrope od tedaj na mnogih ravneh povezan z Rusijo40, je
prekinitev odnosov za obe strani težavna, če ne celo nemogoča. Neposredno vpleteni državi Rusija
in Ukrajina sta z sporom uničili dolgotrajno partnerstvo med državama in obrnili javno mnenje proti
sovražni državi pri širšemu sloju prebivalstva, dosedanje sodelovanje med državama pa je oteženo.
Ukrajina je zaradi tega v slabem gospodarskem položaju, saj je bilo njeno gospodarstvo kljub
tranziciji še vedno pod močnim vplivom Rusije.

4.1 MEDNARODNI ODZIVI NA KRIZO
Kmalu po priključitvi Krima Rusiji je Vrhovna Rada, ukrajinski parlament, pozival svetovno
javnost naj procesov na Krimu ne prizna kot legitimne. Odzivi mednarodne skupnosti so bili zgolj
nadaljevanje neodobravanja, ki ga je večina držav izrazila že ob referendumu. Tako mednarodne
organizacije, kot tudi posamezne države so se postavile na Ukrajinsko stran in Rusijo obsodile
zaradi vojaškega posega. V večini primerov gre za zaskrbljene odzive na vojaški poseg, velika
večina držav Rusijo poziva, naj z vojsko v Ukrajini ne posreduje. Po seriji političnih pritiskov in
strahu, da bo Rusija posredovala še na kakšnem drugem kriznem območju, je 15. avgusta 2014
ruski predsednik Putin izjavil, da Rusija ne bo spodbujala nadaljnjih konfliktov, in da je naredil vse
za stabilnost v regiji, saj mora Rusija graditi na spoštovanju in mirnem posredovanju in ne z vojno,
ki jo izolira od preostalega sveta (Zemlianichenko, 2014). Ostro so zahodne države obsodile tudi
kršitve osnovnih človeških pravic, ki so se zgodile tekom priključitve Krima k Rusiji. Zaradi kršitev
je najbolj trpela Tatarska skupnost, voditelja te skupnosti pa sta bila izgnana iz Krima.
Evropska unija in Združene države Amerike sta kot povračilen ukrep za ruski vojaški poseg
zagrozila z sankcijami proti ruskim privatnim osebam, podjetjem in visokim uradnikom. Sankcije
so bolj ali manj ekonomske narave in so bile uperjene proti ruski eliti, predvsem proti Putinovemu
ožjemu krogu. Čeprav so dosegle učinke na ekonomskem področju pa je bila smiselnost sankcij
vprašljiva, Evropska unija je namreč pri eni tretjini svoje porabe plina in nafte odvisna od ruskega
uvoza. Po drugi strani pa so sankcije razdelile evropsko skupnost. Donald Tusk, poljski predsednik
vlade, z baltskimi zaveznicami je namreč pozival k ostrejšim sankcijam, medtem ko so bili nekateri
drugi državni vrhi, na primer Bolgarski in Madžarski, nepripravljeni sodelovati. Evropa je pri te
vprašanju precej razdeljena na države ki so pripravljene na ostrejše sankcije proti Rusiji in na
države, ki v »novi hladni vojni« niso pripravljene sodelovati. Ti odzivi so pokazali slabosti
Evropske unije v zunanji politiki, saj zaradi različnih interesov posameznih držav ne zmore podati
ostrega odziva kot celota.
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Mnenje ekonomskih strokovnjakov je da sankcije na dolgi rok lahko škodujejo tako ruskemu kot
tudi evropskemu gospodarstvo. Poljski zunanji minister Radoslav Sikorski je dejal: »Sankcije so kot
jedrsko orožje, bolje je z njimi groziti, kot jih dejansko uporabiti« (Fraher, 2014). Rusija je na
sankcije odgovorila z svojimi sankcijami.
Od krimske krize in ukrajinsko-ruskega spora je politično mnenje Evrope o Rusiji drugačno kot
pred tem. Rusija je geopolitično utrdila svoj položaj z posegom na Evropskem kontinentu. Poleg
tega, si je rusko vodstvo na čelo z predsednikom Putinom z priključitvijo Krima pridobilo
precejšnjo podporo ruskega prebivalstva. Na drugi strani je ostra ruska politika in poseg v Ukrajino
presenetil ostale države v neposredni bližini Rusije. Ruska agresija lahko te države na svojem
obrobju prisili k iskanju političnih zaveznikov v Evropi, ali pa zaradi večje ruske navzočnosti v
njihovem prostoru okrepijo stike z Moskvo.

4.2 POSLEDICE NA OBMOČJIH KONFLIKTA
Že 6. marca je Oleksandr Turčinov, takrat še začasni predsednik, označil vse pro-ruske sile v
Ukrajini, kot nelegitimne, saj naj bi proces pridružitve Krima k Ukrajini pa naj bi potekal pod
pritiskom oboroženih sil (Reuters, 2014b). Kmalu je Rada omejila gibanje čez novo mejo,
ukrajinske oblasti pa so državljane neuradno pozvale naj ne kupujejo ruskih produktov. Na
medijskem področju je bilo ukinjenih nekaj ruskih programov, na prometnem področju pa so
ustavili železniški in avtobusni promet med Ukrajino in Krimom.
Rusija na Krim nima kopenskega dostopa, in je tako odvisna od transporta energije, tovora in ljudi
čez Kerško ožino. Za lokalno krimsko gospodarstvo je bila okupacija velik udarec. Najbolj je trpel
turizem, ki ima na Krimu kar veliko vlogo. Kmetijstvo se sooča z problemi dobave vode za
namakanje, saj je Ukrajina glavno vodno oskrbo prek krimskega kanala zelo omejila. Industrija na
polotoku sicer ni bila zelo razvita, a je tudi zanjo okupacija predstavljala nevarnost za produkcijo.
Največje probleme ima Krim trenutno s transportom, ki viša cene vsem uvoženim dobrinam. Krim
naj bi po mnenju ruskega medija Kommersant Rusijo stal 30 milijard dolarjev v naslednjih desetih
letih (Dorokhin, 2014). Poleg geostrateške vrednosti ozemlja ima Krim pomembno pozicijo tudi pri
enemu največjih rusko-evropskih energetskih projektov, to je Južnem toku. S Krimom je Rusija
namreč po pomorskem pravu pridobila pripadajoče teritorialne vode, in obroč 200 navtičnih milj
okoli kopnega. Ta teritorij je pomemben iz dveh vidikov. Prvič se Rusija lahko ogne postavitvi
Južnega toka tako v ukrajinskih, kot tudi v turških vodah, drugič pa je ta teritorij pomemben kot
morebitno nahajališče nafte in plina. Zanimanje za energente v morju okoli Krima je naraslo okoli
leta 2012, in za koncesije v takratnem Ukrajinskem morju so tekmovale tako ruska, kot tudi
evropska podjetja, a so nahajališča še slabo raziskana (Sprey, Spinny, 2014).
Izguba Krima Ukrajini ne predstavlja večje izgube v gospodarskem smislu, saj je krimsko
gospodarstvo ustvarjalo tri in pol procenta ukrajinskega BDP-ja. Le posamezni sektorji, k so bili
specifični za to območje so znotraj Ukrajine doživeli večje padce. Prvi je v vrsti turizem, v
kateremu so se prihodki zmanjšali za 60 procentov, manjše pa so bile izgube v energetiki in
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ladijskem transportu.
Hujše posledice za Ukrajino ima konflikt v Donecku in Lugansku, regijah, ki sta tudi gospodarsko
močnejši, konflikt pa tu poteka dlje časa, cone neposrednih spopadov pa so dobile značilnosti
vojnih območji. Za razliko od Krima, kjer vojno dogajanje pokrajine skorajda ni prizadelo, sta bili v
obeh vzhodno ukrajinskih oblasteh močno poškodovani infrastruktura in urbana območja,
gospodarske dejavnosti na vojnih območjih pa ne potekajo. Različnost v razvoju in naravi spora je
razvidna tudi iz števila žrtev na obeh območij. Krimska kriza je po ocenah zahtevala do 40 življenj,
medtem ko je še ne končana vojna v Donecku in Lugansku povzročila preko 6.500 žrtev, med
katerimi naj bi bilo 2.500 civilistov. Poleg tega je bilo iz obeh oblasto preseljenih okoli dva milijona
ljudi v ostale dele Ukrajine, en milijon prebivalstva pa je zaradi krize emigriral v tujino41. Ocene za
posledice v vzhodno ukrajinskem prostoru je težko podati saj vojna na tem območju še poteka in
zato ni zanesljivih podatkov.

5 ZAKLJUČEK
Cona drobljenja v vzhodni Evropi se je od padca Sovjetske zveze razvila v mostiščno območje med
Evropo in Rusijo. Ruski in evropski prostor sta v tem času razvila dobre politične odnose in regiji
sta postajali vse bolj povezani. Večina držav vzhodne Evrope se je opredelila pro-zahodno. Med
redkimi preostalimi ruskimi zaveznicami na območju je bila tudi Ukrajina.
Spor med Ukrajino in Rusijo se je začel po padcu pro-ruskega režima v Kijevu leta 2014. Rusija se
je zaradi tega odločila posredovati v Ukrajini in tako zaščititi svoje interese na svojem zahodnem
obrobju. Za vojaško posredovanje se je odločila čeprav je imela z Ukrajino sklenjeno pogodbo, v
kateri se je zavezala, da bo spoštovala njeno ozemeljsko celovitost.
Oboroženi konflikti so se razvili na območju Ukrajinskih okrožij Doneck in Lugansk, ter na
Krimskem polotoku. Na obeh področjih se je spor razvil iz podobnih vzrokov, pri čemer ima glavno
vlogo velika ruska manjšina. Čeprav Rusija svoje vojaško posredovanje opravičuje kot branjenje
svoje manjšine, so pri odločitvi za posredovanje igrali glavno vlogo ruski interesi na tem območju.
Strateška pomembnost Krimskega polotoka in ruske Črnomorske mornarice, ki je na njem
nastanjena, je bila za Rusijo najpomembnejši dejavnik za poseg. Pomembnost Krima je tudi razlog
za izredno hitro in spretno posredovanje Rusije. Priključitev Krima Rusiji je bila izvedena v le nekaj
mesecih, medtem ko se je kriza v Donecku in Lugansku razvila v notranjo vojno Ukrajine z proruskimi separatisti, ki jih podpira Rusija. Hitrost posredovanja na Krimu daje slutiti vnaprej
pripravljeno akcijo, medtem ko je vojna v Donecku in Lugansku verjetno presenetila tudi Rusijo.
Zaradi specifičnosti prostora na katerem se je kriza razvila in stabilnosti ostalih držav v regiji je
malo verjetno da bi se kriza razširila na ostale regije Ukrajine ali ostalih držav. Neposredne
posledice krize so omejene Z začetkom tega konflikta lahko vzhodnoevropski prostor spet
označimo za cono drobljenja. Prostorske posledice so omejene na ozka območja spopadov. Za ta
območja je značilna degradacija okolja, predvsem uničena infrastruktura, ter poškodovana urbana
območja. Zaradi hitrega zaključka oboroženega konflikta so na Krimu te posledice manj izrazite,
kot v oblasteh Doneck in Lugansk, kjer vojna še poteka.
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Najobširnejše so posledice v mednarodnih odnosih med Rusijo in državami evropskega Zahoda.
Kriza predstavlja prelomnico v rusko-evropskih odnosih in je prva večja zaostritev po dvajsetih
letih relativno dobrih zunanjih odnosov. Evropska zunanja politika bo morala odslej bolj upoštevati
ruske interese pri svoji širitvi na vzhod Evrope.
Poleg politične zaostritve sta tako evropska kot ruska stran vpeljali tudi gospodarske sankcije.
Zaostritev gospodarskih odnosov na obeh straneh nima želenih učinkov zaradi velike povezanosti
gospodarstva v obeh makroregijah. Ta povezanost in pomanjkanje alternativnih gospodarskih
partnerjev zmanjšuje nevarnost dolgotrajne vojne.
Rusija si je z posredovanjem zagotovila strateško pomembni Krimski polotok, in je vrnitev
polotoka Ukrajini v bližnji prihodnosti malo verjetna. Za rešitev konflikta v oblasteh Doneck in
Lugansk pa si obe strani prizadevajo najti diplomatsko rešitev. Najverjetnejša rešitev za konec
nezadovoljstva lokalnega prebivalstva v spornih regijah bi bila decentralizacija Ukrajine in večja
avtonomija oblasti Doneck in Lugansk.
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SUMMARY:

After the fall of the Soviet Union the shatter zone in Eastern Europe turned into a gateway region
between Europe and Russia. In the meantime the Russian and European areas developed a political
relationship. Most parts of Eastern Europe support the western culture. One of the last Russian
allies in this area was Ukraine.
The conflict between Ukraine and Russia started after the pro-Russian régime fell in Kiev in 2014.
Russia wanted to protect its interests in Ukraine and dispatched its military, in spite of their treaty,
in which they promised to respect Ukraine’s territorial integrity.
The armed conflicts evolved in the Ukraine districts of Donetsk and Luhansk and the Republic of
Crimea. The main reason for the Russian intervention was the Russian minority living in these areas.
Crimea was more important to Russia than the regions of Donetsk and Luhansk, because of its
strategical position. The annexation of Crimea to Russia was quick, meanwhile the crisis in in
Donetsk and Luhansk turned into a civil war between Ukraine and the pro-Russian separatists.
Because of the unique causes for the Ukraine crisis and the political stability of the surrounding
countries, it is unlikely that the crisis would spread. With this conflict, it is clear that the Eastern
European region is once again a shatter zone. The environment is degraded, the infrastructure is
destroyed and the damage in the urban areas is significant.
The crisis represents a turning point in the Russian-European relations. European Union will have
to take into account the interest of Russia if it wishes to expand further into the Eastern Europe.
Russia has ensured itself the strategically important Republic of Crimea, which makes the return of
this area to Ukraine unlikely. Both sides strive to find a diplomatic solution in the regions of
Donetsk and Luhansk. The most probable solution would be the decentralization of Ukraine and
more autonomy to the regions of Donetsk and Luhansk.
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