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Ingmar Nevéus: Lukasjenko på väg att rida ut
stormen
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Flag�viftande studenter greps i Minsk på tisdagen
under ännu en dag av protester.

Men president Aleksandr Lukasjenko satsar på att
rida ut stormen och klamra sig fast vid makten. Han
har flera trumf på hand – och ett av dem är Vladimir
Putin.

Kommer upproret i Belarus att sluta som det i Ukraina för sex år

sedan – med att en föraktad ledare ger upp och flyr?

Eller som det i Ryssland för åtta år sedan, som rann ut i sanden

när säkerhetsstyrkorna satte hårt mot hårt?

I Minsk står det och väger tre veckor efter det presidentval som

utlöste protesterna. Hur det slutar hänger på uthålligheten hos

dem som protesterar, men också på vilken väg aktörer utanför

Belarus väljer – särskilt Ryssland.
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Jag och flera DN-kolleger rapporterade både från Kiev 2014

och Moskva vintern 2011–12. Och det är lätt att konstatera att

Minsk 2020 – än så länge – har större likheter med den ryska

protestvågen än med den ukrainska Majdanrevolutionen.

De belarusiska protestmarscherna är helt fredliga, dominerade

av medelklassen och tar egentligen inte ställning för eller emot

Ryssland eller väst. Folk är helt enkelt utleda på en auktoritär

ledare som har suttit vid makten i decennier.

Det är ballonger och blommor i protesttågen snarare än svarta

ansiktsmasker och basebollträn.

Ungefär så var det i Ryssland, där folkets vrede likaså utlöstes

av ett manipulerat val. Moskvabor i hundratusental gick ut på

gatorna med klurigt formulerade plakat och kallade president

Putin för tjuv och bedragare.

Det var mestadels välutbildade, städade storstadsbor. Mellan

protesttalen tog de en kopp te och en pirog.

Men när kravallpolisen misshandlade demonstranterna, och när

ett antal godtyckligt utvalda personer dömdes till fängelse, då

ebbade protestvågen ut.

I Kiev däremot var upproret å ena sidan präglat av nationalism

– det drevs av en vilja att bryta sig ut ur den ryska maktsfären

och närma sig väst. Å andra sidan fanns en dimension av

resningen som hittills har saknats i Belarus.

Tusentals ukrainare, ur alla samhällsklasser och från alla delar av

landet, tältade mitt i smällkalla vintern på Kievs gator. Bland

dem fanns också sådana som inte tvekade att använda våld mot

regimen, inklusive högerextrema grupper.

Ska man av detta dra slutsatsen att den belarusiska

oppositionen behöver likna 2014 års ukrainska revolutionärer

om de ska lyckas få bort diktatorn Aleksandr Lukasjenko?

Inte nödvändigtvis.

Belarusierna är, till skillnad från många ukrainare, generellt

vänligt inställda till Ryssland. Den vit-röda flaggan många

oppositionella nu använder är inte en markering mot Putin, utan

mot Lukasjenko.

Och upprorets fredliga karaktär är – menar många – kanske en

styrka snarare än en svaghet.

I en intervju med sajten Tut.by berömmer den belarusiske

statsvetaren Sergej Tjalyj de ”karnevalsliknande” protesterna och

ser det också som en fördel att upproret egentligen saknar ledare.

”Regimen har all sorts utrustning på gatorna, vattenkanoner och

avspärrningar. Allt för att omringa och jaga bort

demonstranterna. Och så möts de av en kaotisk kvinnoprotest

där ingen riktigt förstår vad som händer. Då står de maktlösa.”

Tjalyj ondgör sig över att vissa ”länstolskrigare” inom

oppositionen nu vill se hårdare tag:

”De säger att om vi inte stormar tv-huset eller häktena eller

administrativa byggnader så kommer allt att rinna ut i sanden.

https://news.tut.by/economics/698775.html?tw


Men det är fel. Och folk förstår att styrkan inte ligger i att

beväpna sig eller stå på barrikaderna.”

I själva verket gör såväl Lukasjenko som många ryska

förståsigpåare nu allt för att porträttera det belarusiska upproret

som ”ett nytt Majdan” – med våldsamma eller till och med

nazistiska folkhopar, styrda av hemliga västagenter, som vill

avskaffa det ryska språket och radera ut Belarus som självständig

nation.

Lukasjenko själv talar nästan dagligen i telefon med Putin, och

bokade på tisdagen in ett fysiskt möte med honom inom två

veckor. Han betonade samtidigt vid ett fabriksbesök

broderskapet med det stora grannlandet.

– Vad de än babblar om på torgen nu så kommer vi att bevara

vårt gemensamma fosterland mellan Brest och Vladivostok.

Så länge upproret behåller sin fredliga prägel måste

Lukasjenkos propagandaapparat – nu förstärkt med ryska

”specialister” – glida ordentligt på sanningen för att få det att

framstå som våldsamt.

Det är ju också i ett läge då kaos och instabilitet hotar som Putin

har lovat sända in en ”reserv” av ryska trupper i Belarus. Och om

detta kaos inte infinner sig av sig självt kan det säkert provoceras

fram.

Det hänger med andra ord på belarusiernas uthållighet. På att de

kan motbevisa nidbilden av upproret som antiryskt, väststyrt och

våldsamt.

Å andra sidan kan man förstå dem som frågar sig om en

ledarlös, ”karnevalsartad” revolution verkligen kan lyckas.

Om strejker bland arbetarna i statsägda gruvor inte blir så

omfattande som man hade hoppats, om allt som återstår av

protesttågen så småningom är några välkammade studenter i

Minsk – då kan det gå som det gjorde i Moskva 2012.
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� Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Belarus ekonomiskt beroende av Ryssland

Belarus gränsar till Ryssland, Ukraina och EU-länderna Lettland, Litauen
och Polen.

Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans
auktoritära regim.

Belarus har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland,
inte minst import av rysk naturgas.
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