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I fængslet med tårnene henrettes dødsdømte ved skydning i
den hviderussiske hovedstad.
Andrej Paluda fra kampagnen
mod dødsstraf, anslår, at over
400 mennesker er henrettet
over de seneste 10 år.

Forårsmaling af kloakdæksler i
hovedstaden Minsk.

Her overlever dødsstraf, KGB
»

Jeg er fri i dag,
men ved ikke, om
jeg er det i morgen.
Det er en risiko, jeg
accepterer som borger
i Hviderusland.

ULADSIMIR KAVALKIN,
hviderussisk demonstrant

Tekst og foto: Esben Agerlin Olsen
agerlin@nordjyske.dk

M

idt i Minsk ligger fængslet,
hvor dødsdømte henrettes
ved skydning. Tre fanger
venter i øjeblikket på at miste livet i
bygningen, som ligner en slidt borg
med tårne i Hvideruslands ellers
velholdte hovedstad, hvor folk og
biler ligner en by i EU. Kontorfacader, der ser ud som regneark,
mangler de eller ikke.
På gaden findes en forårsduft,
som kan forbindes med dansk havn
i påsken. Skibsmaling. Arbejdere er
i gang med at male hvidt på kloakdækslerne i fortovet som for at
dække ekstra meget over noget.
Måske er de dømte allerede
skudt. Hverken advokater eller familie underrettes forud. Politiet benytter sig heller ikke af dna til at
tjekke, om det nu også er de rigtige
dobbeltmordere, der bliver dømt.
Tilståelser presses gerne frem. Familien får ikke liget udlevet til begravelse.
Velkommen til det sidste europæiske land med dødsstraf, også kaldet Europas sidste diktatur uden lige frem at være Nordkorea. En fastboende vil hellere sige ”vertikalt
styre” under præsident Aleksander
Lukasjenko med kælenavnet Farmand.
Et af hans projekter er at få opført
landets første atomkraftværk meget tæt på Litauen. Ved Astravets,
kun 40 km fra EU-landets hovedstad Vilnius, er bygninger til to reaktorer ved at rejse sig til stor skræk
for folk i Litauen. Kraftværket skal
efter planen i drift næste år og køles
med vand, som gennem floderne
ender i Østersøen.
Regeringen i Litauen forsøger at
råbe omverdenen op om faren for
livsfarlig russisk byggesjusk. Der er
allerede sket et uheld under byggeriet. En stor, tung metalkapsel, som
skal rumme en reaktor, er styrtet

over fire meter ned. Det må have givet den mere end en skramme, mener de i Litauen.
Det hele vækker minder fra katastrofen i 1986 på atomkraftværket i
ukrainske Tjernobyl, som Hviderusland stadig har radioaktiv stråling fra. Litauerne føler sig ikke sikrere, fordi det nye atomkraftværk
får permanent militær beskyttelse.
Det ligner en undskyldning for en
militær base nær grænsen til Litauen, EU og Nato.
Hvor mange ”grønne mænd” forklædte russiske soldater - skal
dukke op på Litauens side af grænsen, før Nato kalder det et angreb
på hele alliancen og kommer til
hjælp, lyder spørgsmålet i Vilnius.
Russisk og hviderussisk militær arbejder tæt sammen.
Præsident siden 1994
Aleksander Lukasjenko har været
ved magten siden 1994 og gradvist
demonteret et spirende demokrati.
Angiveligt havde han egentlig troet,
at han som tidligere succesrig landbrugsleder i den hviderussiske sovjetrepublik havde gjort sine kolkhoser så grønne, at han skulle være leder af det Rusland, som overtog de
store dele af Sovjetunionen efter
opløsningen i 1991.
I stedet blev det den tidligere
KGB-mand Vladimir Putin, som fik
Rusland. Lukasjenko må nøjes med
at videreføre navnet på Sovjetunionens frygtede, hemmelige politi,
som holder øje med de knap 10 millioner hviderussere. Landets økonomi består af omkring 70 procent
statsejede virksomheder og er helt
afhængig af billig olie og lån fra det
enorme Rusland.
Trods sine internationalt spæde
økonomiske og politiske muskler
formår Lukasjenko internt at fremstille det som om, de to stærke
mænd lægger arm om vigtige sager.
Selv Lukasjenkos modstandere
tror, at han kunne vinde et rigtigt

valg uden snyd. Oppositionen er
splittet og mange hviderussere kender ikke til andre politikere end
præsidenten, som har tv for sig selv
- uden rockstjerner til at forstyrre
sendetiden. En del af befolkningen
ser Lukasjenko som en sikkerhed
mod, at det går så galt som i det
krigshærgede naboland Ukraine,
hvorfra måske 100.000 flygtninge
er kommet til Hviderusland, mens
den tidligere præsident er flygtet til
Rusland.
Lukasjenko vil nødigt lide samme
skæbne og kan støtte sig til, at nogle af hans kritikere anerkender hans
snuhed. De opfatter Putin som en
lookalike, der planker Lukatjenkos
moderne metoder til at holde kritikere i stram snor. Studerende ved
for eksempel udmærket, at de skal
holde sig fra at demonstrere, hvis
de har tænkt sig at få en karriere.
Det kan let koste anholdelse og bøder så store som månedslønninger
at gå til demonstrationer, som ikke
er tilladt.
Det officielle svar
Denne - ret negative - fremstilling
af landet bygger på samtaler i sidste
uge med borgerretsorganisationer,
studerende og diplomater i Hviderusland, foruden Udenrigsministeriet og den amerikanske tænketank
Freedom House i Litauen. Billedet
går igen i vestlige medier.
Hvad gør Udenrigsministeriet i
Minsk så ved, at dette negative billede af landet har bredt sig?
Det første svar fra en embedsmand, Viktor Smirnov, er, at Nato i
Baltikum står bag de forenklede
budskaber om Hviderusland.
En yngre diplomat i ministeriet
med ansvar for europæiske samarbejde lyder imidlertid mere forsonende og nuanceret.
- Vi forstår, at vi ikke er perfekte,
men hvem er det? Vi forstår, at vi
har mangler, men vi arbejder på
det. Billedet af landet er i foran-

dring. Beslutningen om fem dages
visumfrihed for turister er et skridt i
den rigtige retning. De andre skridt
vil komme, lover Petr Sjulga på et
let forståeligt engelsk.
Han vil ikke dog ikke sige noget
om den forbudte demonstration i
Minsk 25. marts, hvor flere hundrede mennesker blev anholdt og stadig kan være det. Demonstrationen
var en kulmination på demonstrationer siden februar mod skat på arbejdsløshed. Myndighederne mener, at folk arbejder sort i Rusland,
hvortil de har fri adgang og kan tjene mere.
Universitet i eksil
En af deltagerne i demonstrationen
25. marts var Uladsimir Kavalkin.
Han blev ikke anholdt. Det forklarer han enkelt med, at han løb hurtigt.
- Nogle blev slået, andre ikke. Det
afhang af den enkelte betjent, siger
han.
- Jeg er fri i dag men ved ikke, om
jeg er det i morgen. Det er en risiko,
jeg accepterer som borger i Hviderusland, siger Kavalkin under et besøg i Vilnius, som har et hviderussisk universitet i eksil. Det blev
tvunget til at lukke i Minsk.
Kavalkin har selv taget sin uddannelses i offentlig administration
her på European University of
Humanities i Vilnius, hvor danskeren Jørgen Jørgensen er konstitueret rektor.
Sin uddannelse i økonomi fik Kavalkin i Minsk, hvor han stadig bor
og snart regner med at stifte familie
med sin kæreste. Foreløbig er han
aktivist i Minsk og tjener pengene i
Vilnius, som kan nås med tog på to
en halv time for cirka 150 kroner,
enkelt.
I Vilnius kan aktivister på flugt
også få husly og kurser i for eksempel beskyttelse mod hacking. For
Kavaldin er det standard at kryptere telefonen med VPN, aldrig bruge
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Kresten Meyer, direktør i Salling
Plast, Hviderusland: - Jo mere
oplyst, man er, jo mere presset
er man. Hvis man er et politisk
menneske med en mening om
alt, så vil man nok få det lidt
svært i Hviderusland.

Statuer af Lenin er
spredt over det meste
af Hviderusland. Her
i byen Nesvisj, cirka
115 km fra hovedstaden Minsk.
Umiddelbart
ligner gadelivet i Minsk
enhver anden
storby i
Europa.

HVIDERUSLAND
RUSLAND
LETLAND
LITAUEN
Vilnius

Astravets
Minsk

POLEN
GRAFIK: PALLE OLSEN

og Lenin-statuer
sms, og have et udenlandsk mobilnummer til at modtage sine koder
på. Samtidig siger han:
- De elektroniske midler er det
sidste frie område for aktivister.
Ifølge menneskeretsaktivisten
Ales Bjaljatskij går politiet nu efter
de mere ukendte demonstranter.
Selv blev han en kendt fange, der
sad tre år i fængsel. I den anledning
ransagede KGB både hans lejlighed,
hans sommerhus og kontoret for
hans organisation, Viasna, der som
så mange andre blev forbudt.
Tidligere var der rapporteret om
helt forsvundne politikere. Men at
styret lige frem skulle bruge dødsstraf mod kritikere er der ikke fundet belæg for ifølge aktivisten Andrej Paluda, som arbejder med kampagnen mod dødsstraf. De skønsmæssigt over 400 mennesker, som
er henrettet over de seneste 10 år,
har været almindelige kriminelle, i
det omfang de var skyldige.
Nej til sanktioner
EU har haft sanktioner mod Hviderusland, men de blev hævet i 2015,
efter at politiske fanger fra valget i
2010 var blevet løsladt. I dag bruges Hviderusland som transitland
for varer til Rusland, som dermed
kan omgå sanktioner fra EU. Det er
en ond cirkel af sanktioner og tilnærmelser, mener Andrej Jahorau
fra tænketanken European Transformation Center.
- EU mangler en klar strategi for
os. Vil EU bare have stabilitet, som
Lukasjenko sikrer, eller vil EU have
udviklet et civilt samfund, spørger
han og beklager, at Danmark har
skåret voldsomt ned på støtten til
civilsamfundet.
Som en række andre hviderussere tror Jahorau ikke på sanktioner
eller hjemkaldelse af diplomater.
Modsat Sverige har Danmark heller
ikke nogen at hjemkalde, da der ikke er nogen dansk ambassade i
Minsk. Sverige har til gengæld haft

en diplomatisk krise, hvor Sverige
og Hviderusland gensidigt har
nægtet diplomater ophold et stykke
tid. Det skete, efter at et svensk reklamefirma Studio Total i 2012
havde kastet bamser med faldskærme ned fra et lille fly ned over Hviderusland med budskaber om ytringsfrihed.
Det kunne præsidenten ikke se
noget som helst sjovt i. Hans luftforsvar af landet blev gjort til grin
af bamser. En blogger, som lagde
billeder ud af bamserne, blev anholdt i en måned og truet med syv
års fængsel, men slap for tiltale til
sidst. En grænsevagt fik to års
fængsel, og chefer blev fyret ifølge
Sveriges Radio.
Hviderussere i Ranum
En pragmatisk tilgang til livet i Hviderusland er at lære at leve under
pres. Det fortæller en af de under
10 voksne danskere, som bor i Hviderusland. Sydslesviger Kresten
Meyer, direktør i Salling Plast, bor i
Orsja nær grænsen til Rusland:
- Jo mere oplyst, man er, jo mere
presset er man. Hvis man er et politisk menneske med en mening om
alt, så vil man nok få det lidt svært i,
hvad den muntre mand kalder ”vertikalt” styre.
Meyer kommer i øvrigt nogle
gange om året hos Salling Plast i
Ranum. Her oplærer han hviderussiske smede i kunsten at fremstille
samlemuffer til fjernvarmerør og
bygge maskiner, der kan gøre det.
Maskiner til samlemuffer kan ikke
købes. Dem må man selv bygge. Det
gør de så i Orsja, hvor der ligger en
fabrik magen til fabrikken i Ranum.
Hvis der er mangler i samfundet
mange steder, så mangler der til
gengæld ikke voksne i børnehaven,
påpeger Meyer. Der er tre voksne til
13 børn dér, hvor et af hans tre børn
kommer. En talepædagog og en
mor med harmonika er også inden
for rækkevidde for de små.

Trods alle faciliteterne har Meyer
dog sagt nej tak til et tilbud om at
bytte sit tyske statsborgerskab med
et hviderussisk.
Han er lidt bekymret over en ældre datters aktivitet i pionérbevægelsen, hvis navn ligner den tidligere kommunistiske ungdomsorganisation. Nu er hun en meget aktiv leder i ungdomsforbundet. Men de
lærer at opføre sig ordentligt, forsikrer den meget smilende Meyer.
- Hun ringer rundt om morgenen
og fortæller de andre unge, hvor de
skal rydde sne.
Danskeren Carsten Skov fra ITC
Logistics har prøvet, hvad der sker,
hvis han fortæller i hjemmet, at
præsidenten er en idiot. Hans søn
fortalte det videre i klassen, da alle
de andre børn, mente, at præsidenten var en fin fyr. Så ringede læreren hjem til Carsten Skov
- Lad være med at sige i skolen,
hvad jeg siger, har Skov nu anbefalet sin søn.
De snævre grænser for ytringsfrihed gælder også på konferencer om
landets økonomi.
- Ingen tør sige, at det går ad helvede til, siger Skov.
Med it som en lysende undtagelse
er det meste af den hviderussiske
industri meget gammeldags.
- De har sovet i timen. De har ikke
moderniseret fabrikkerne. Deres
skruenøgler er ikke til at holde på,
siger han.
Og den sovjetiske holdning til tingene vokser, jo længere man kommer fra de store byer, mener han.
Han bekræfter borgerretsorganisationers beskrivelse af retssystemet som unfair.
- Uanset om du har ret, så taber
du i retssystemet.
”Mildt autoritært styre”
Selv om nok hvert et torv i Hviderusland stadig har en statue med
revolutionsleder Lenin, så er landet
ikke socialistisk. I hvert fald ikke
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HVIDERUSLAND: Manden, der ville være
Putin, bygger atomkraftværk nær Vilnius
ifølge professor Aleksander Bajtrorov på statsuniversitetet i Minsk.
Han taler om et ”lettere autoritært
styre”.
Om atomkraftværket nær Litauen
siger han overraskende, at beslutningen måske var klog, da den blev
taget, mens den ikke nødvendigvis
er klog længere, da oliepriserne er
faldet.
- Det bliver svært at få udlandet til
at købe energien, forudser han.
Det kan han få meget ret i. Litauen truer med med at lukke el-forbindelsen til Hviderusland for på
den måde at forhindre landet i at
eksportere strøm.
Professoren, som har alder til at
have gået i skole i Sovjetunionen,
afviser til gengæld, at der er grund
til bekymring over den store militærøvelse, som Hviderusland og
Rusland holder i efteråret. Det kan
godt være, at de to lande skændes
om priserne på varer, men deres
militær er tæt integreret. I Litauen
bryder de sig ikke om udsigter til, at
4000 militære togvogne fra Rusland skal deltage. For hvad nu, hvis
de ikke alle sammen vender tilbage.
Professoren påpeger, at øvelsen
siden 1997 har fundet sted hvert år
skiftevis i Rusland eller Hviderusland.
De to lande hænger meget, meget
tæt sammen, mener lederen af det
amerikanske Freedom House i Vilnius, Vytis Jurkonis, pessimistisk.
- Landet er under pres fra Rusland, som giver det goder. Hviderusland er økonomisk ineffektivt,
men reddes af støtte. Hviderusland
har ikke mulighed for at bevæge sig
i europæisk retning bortset fra det
mellemfolkelige. Hvis du vil ændre
Hviderusland, så må du ændre Rusland først, siger Jurkonis.
{ Møderne var arrangeret af Det
Udenrigspolitiske Selskab i Danmark.

FAKTA
HVIDERUSLAND (BELARUS)
{ Indbyggertal: 9,5 mio.
{ Selvstændigt i 1991 ved
Sovjetunionens opløsning.
{ Præsident siden 1994:
Aleksandr Lukasjenko
(Lukasjenka på hviderussisk)
{ Voldsomt ødelagt under
Anden Verdenskrig
{ Økonomisk afhængig af
eksport til Rusland og billig
olie gas herfra.
{ Omkring 70 procent af
økonomien består af statsdrevne virksomheder.
{ Produktion af potaske,
olieprodukter, computerspil,
lastbiler, traktorer, kampvogne
{ Landbrug med kartofler,
korn, roer, grøntsager.
{ Arbejdsløshed: 6 procent
(uofficielt)
{ Forventet levealder: 62
år for mænd, 74 år for kvinder
{ Det højeste alkoholforbrug i verden pr. indbygger.
{ Befolkningstilvækst:
0 procent.
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