
Georgien idag 
Sommaren 2008 så bröt våldsamheter ut i utbrytarrepublikerna 
Abchazien och Sydossetien. Georgien ligger i ett etniskt och 
religiöst väldigt uppblandat område. 

Georgierna är språkligt isolerade från sina grannar, de har ett eget alfabet och 
är kristna i ett annars mestadels muslimskt område. Abchazien och 
Sydossetien har inget annat gemensamt än att de är etniskt skilda från 
georgierna. Andra stora minoriteter är armenier, azerier, adzjarier, mingrelier 
och muslimska georgier. Folk definierar sig främst med hjälp av språk.  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Georgien 
Studieguide inför FN-rollspelet  

 

Gamsachurdia 
Ultranationalistisk 
ledare som betonar 
georgiernas 
rättigheter.  

Shevardnadze 
Gammal kommunist 
som inte lyckas få 
lugn och ordning i 
landet. Korruption 
och gangstervälde.  

Rosen-
revolutionen. 
Revolt 2003 som 
lyckas modernisera 
Georgien. Avslutas 
med kriget 2008 
och Saakasjvili flyr.

SOVJETTIDEN 
Under sovjettiden så 

var Abchazien autonom 
sovjetrepublik men inte 

Ossetien. 

1
GEORGIEN 

SJÄLVSTÄNDIGT 
leder till första 
inbördeskriget

2
KRIGET 2008 

Georgien anfaller och 
ryska armén ingriper 
och ockuperar bl a 

Gori.
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Minnesmonument  

3 
händelser 
efter 90



Konflikten 2008 
Sydossetien och Abchazien var 
inblandade i konflikter med Georgien i 
början av 90-talet. 

När Kosovo förklarade sig självständigt i februari 
2008 aktualiserades konflikten mellan Georgien 
och Sydossetien som i mars förklarade att de 
hellre ville tillhöra Ryssland och i förlängningen 
återförenas med Nordossetien och bli en 
självständig nation. När ossetierna tog dessa 
steg så passade Abchazien också på och stängde 
till sist gränsen helt emot Georgien. Ryssland 
svarade med att hjälpa Abchazien och 
Sydossetien med att skicka soldater.  

I augusti 2008 så reagerar den georgiska armén 
på att Sydossetien har stängt gränsen emot 
Georgien och anfaller. Samtidigt så skjuter 
georgiska och ryska soldater på varandra i 
Abchazien. Ryssland svarar med att bomba 
georgiska städer som Gori. 

Georgien hävdar att Ryssland ockuperat 
georgiskt territorium. Ryssland hävdar att de 
bjudits in av Abchaziens och Sydossetiens valda 
regeringar och bara svarat på ett anfall. 
Ryssland sitter i Säkerhetsrådet och därmed har 
FN inget att säga till om.  

”Gori bombades och jag 
kunde inte komma 
hem.” 

Ryska armén ockuperade bland annat Stalins 
födelsestad Gori under konflikten 2008. När jag 
besökte staden i somras så berättade vår 
hostelägare Tamara hur hon befunnit sig utanför 
Gori och inte blivit insläppt. Hemma i huset 
hade hon barn och barnbarn. Ovissheten om alla 
hade klarat sig, om huset var bombat, om om 
om ....  

Det är bara nio år sedan och konflikten syns 
fortfarande. Bara hundra meter från motorvägen 
mellan Gori och Tbilisi så går gränsen till 
Sydossetien idag. 
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VAD SKA NI TÄNKA PÅ OCH LETA VIDARE EFTER: 
Ni behöver ha koll på utvecklingen under 90-talet. Oroligheterna idag 
beror på dem.  

Omvärldens reaktion på kriget 2008 hittar du en sammanställning här 
https://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_Russo-
Georgian_War 

Georgia Today är en engelskspråkig tidning ni kan läsa på nätet. Leta 
artiklar med exempel på hur konflikten påverkar Georgien idag i den. 
www.georgiatoday.ge 

Bilder fr krigets Gori
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