
Sovjetunionens Fall

Sovjetunionens misslyckade ekonomi, missnöje och dåliga sammanfogning ledde till att de 
15 republikerna upplöstes i något som kunde sluta i en av världens största katastrofer. 
Allting började med ”Chernobyl olyckan” då en kärnreaktor exploderade och massor av 
strålning spreds med östanvindarna. Man är inte säker på hur många som dog av denna 
spridning, siffrorna är mycket osäkra och det är enorma skillnader mellan källorna. 
Uppskattningsvis dog mellan 10 000 - 1 000 000 människor på grund av detta missöde. 

Orsakerna till denna domino effekt av länder som vill bryta sig fri från Sovjetunionen via ett 
diplomatiskt sätt var att ekonomin var otroligt dålig och miljontals dog av svält. Gorbatjov 
som var generalsekreterare i början av upplösningen var mycket populär efter sin kampanj 
mot hejdlöst alkoholdrickande. Gorbatjov skapade även ett system så allmänheten kunde 
påpeka fel och brister i samhället. Men genom att vara en duktig talare och vara bra på att 
diskutera kunde han inte ta nya tag i ekonomin vilket fick tonvis av konsekvenser. Helt 
ärligt så tror jag inte att det är möjligt att styra ett jätteland från Vladivostok till Kaliningrad 
som omfattar 15 republiker, olika tidzoner, massor av olika etniska grupper genom 
demokratiska medel men han valde att försöka. Under svälten bad flera republiker om att 
få bli fria och Gorbatjov var nära att behålla makten då de kommit på ett avtal. Men efter 
den misslyckade stadskuppen 1991 förlorade han all makt. Istället tog den ryska 
republikens regeringschef Jeltsin befälet. Jeltsin förbjöd kommunistpartiet och gav de tre 
baltiska republikerna självständighet och efter en uppgörelse med Vitryssland och Ukraina 
upplöstes Sovjetimperiet i slutet av 1991. 15 nya kärnvapenländer hade kunnat uppstå 
över en natt.., men alla Sovjetiska kärnvapen drogs till och placerades i Ryssland. Sovjet 
föll utan att en enda massaker inträffade.

Konflikten hade kunnat undvikas om ekonomin hade blivit bättre. Den största anledningen 
till att den blev sämre och sämre var att att Saudiarabien ökade sin export på olja vilket 
ledde till sänkta priser, och mindre export. Jag vet att ingenting är omöjligt, men att styra 
15 republiker med dålig ekonomi och missnöje är antagligen omöjligt. Det finns lösningar 
och förslag på hur man skulle kunna förhindra upplösningen. Men jag tror inte att någon av 
dem skulle funka. Allting har nackdelar och fördelar, och det stod klart att de flesta 
gynnades på Sovjets fall. Det enda sättet jag hade kunnat tänka mig lösa detta är genom 
att använda våld, alltså diktatur. Men för att ta det steget måste man va medveten om alla 
konsekvenser det får och om någon hade vågat ta det steget hade jag utan tvekat 
misstrott på den personens mänsklighet och förmåga att känna. Hade jag varit Gorbatjov 
hade jag försökt skapa någon slags gemenskap mellan republikerna, jag hade försök göra 
uppgörelser med de flesta och på så sätt behållit Sovjet till ett land. Detta hade fått 
konsekvenser senare men tills dess hade de största problemen hunnit åtgärdats. Hade de 
flesta republiker haft någon slags gemenskap hade det blivit mycket mindre missnöje. Nu 
var det så att de enda de hade gemensamt var att de styrdes av Gorbatjov och de ville bli 
fria. Inget funkade som det skulle. Hade grupperna med folk från olika etniska grupper fått 
nationalistiska känslor för Sovjet hade allting kunnat blivit bättre. Men detta är självklart 
bara tankar, jag tvivlar lite på om det verkligen hade funkat, Jag kommer aldrig få reda på 
om det gjort det eller ej men jag väljer att tro det hade funkat. När man har gemenskap 
med folk så blir allting mycket enklare, ärligare, renare och riktigt. Hade problemet uppstått 
idag hade det varit mycket enklare att fixa. Ryssland är världens största exportör av Gas, 
Gazprom som är ett statligt företag har 400 000 anställda och är störst i marknaden. 


