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Maria Kalesnikava deltog i protesterna efter presidentvalet i augusti. Foto: TASS

S:T PETERSBURG. En kvinnlig trio utmanade
Alexandr Lukasjenko i presidentvalet. Av dem är
bara Maria Kalesnikava kvar i Belarus – om än
gripen.

Diktatorns �örsök att bli av med henne är en del av
en större utrensningsoperation. Lyckas Lukasjenko?
Det står och väger. Men Lukasjenko har ett
trum�ort han inte tvekar att utnyttja, det vill säga
Ryssland.

När Lukasjenko kastade ut sin konkurrent i presidentvalet,

Svjatlana Tsichanouskaja, ur Belarus, lyckades han på första

försöket, strax efter valet den 9 augusti. Han gjorde det genom

att hota hennes barn.

Vid det laget hade Veranika Tsepkala redan lämnat Belarus.

Hennes man och barn befinner sig också utomlands.

https://www.dn.se/varlden/
https://www.dn.se/av/anna-lena-lauren/


Veranika Tsepkala, Svjatlana Tsichanouskaja och Maria Kalesnikava den 19 juli i Minsk,
under valkampanjen inför presidentvalet i augusti. Foto: Sergei Grits/AP

Men Maria Kalesnikava har varken man eller barn som man

kan hota. När Lukasjenko på tisdagen försökte kasta ut henne via

Ukraina rev hon sönder sitt pass.

Lukasjenko försökte också vända på situationen och få det till att

Kalesnikava ville ”fly till Ukraina”. Att ljuga grovt har aldrig varit

främmande för den belarusiska presidenten, men i det här fallet

skjuter han sig själv i foten.

Eftersom Kalesnikava förstörde sitt pass vid gränskontrollen gick

hon inte längre att utvisa. Inget land tar emot en person som inte

kan identifiera sig. Dessutom har Kalesnikava utåt hela tiden

varit konsekvent om att hon inte lämnar Belarus.

– Maria brukar säga: ”Pappa, vad som än händer stannar jag i

Belarus”, säger oppositionsledarens pappa Aljaksandr

Kalesnikau till den belarusiska nyhetssajten tut.by.

Samtidigt med Kalesnikava deporterade Belarus två

medlemmar i oppositionens koordinationsråd, Anton

Radniankou och Ivan Krautsou. Den ukrainska vice

inrikesministern Anton Herasjtjenko har bekräftat på Facebook

på tisdagen att de befinner sig i Ukraina och att de inte lämnade

sitt land frivilligt.

Maria Kalesnikava. Foto: TASS

Han bekräftade också att Kalesnikava ”genom sitt eget

agerande” såg till att Belarus inte kunde deportera henne.

Lukasjenko sätter nu in en hel rad repressiva metoder. Tisdag

morgon trängde sig maskerade män in hemma hos Galina Ulasik,

journalist på oberoende tut.by som kontinuerligt har rapporterat

om demonstrationerna.
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Männen förde bort hennes dotter, Valerija Ulasik, som hann

ringa sin mamma och meddela att hon anklagas för att ha

deltagit i olagliga demonstrationer.

Dessförinnan har en mängd belarusiska journalister gripits

på demonstrationerna, samtidigt som många medarbetare för

utländska medier har fråntagits sin ackreditering.

Oppositionsaktivisten Olga Kovalkova, som är medlem i

oppositionens koordinationsråd, flydde till Polen i veckoslutet.

Och nu försöker alltså Lukasjenko oskadliggöra oppositionens

mest lysande stjärna, Maria Kalesnikava.

Samtidigt jobbar han på imagen utåt. En grupp regimtrogna

ryska journalister flögs in för en exklusiv intervju med diktatorn

på tisdagen. Till de utvalda journalisterna hör Margarita

Simonjan som är chefredaktör för Kremls viktigaste

propagandaorgan RT, den största tv-kanalen Pervyj kanal,

Rossija 1 och radiokanalen ”Govorit Moskva”.

Enligt uppgifter som har läckt ut från intervjun erkänner

Lukasjenko att han möjligen ”suttit lite för länge” vid makten.

– Ja, eventuellt har jag suttit kvar lite för länge. Jag visas inte

bara på tv, min bild finns på strykjärn och tekokare. Men det är

fortfarande bara jag som kan skydda Belarus, säger Lukasjenko,

enligt vad som återges bland annat i ryska RBK.

Han vidhåller att USA har organiserat proteströrelsen i

Belarus. Samtidigt erkänner han – på sitt eget sätt – att det finns

ett missnöje inom landet.

– Det har växt upp en ny generation, en mindre grupp

burzjujtjiki, som vill gripa makten, sade Lukasjenko. Burzjujtjik

är ett sovjetiskt skällsord för borgerliga, i praktiken väst.

Det hela är som tagit ur den sovjetiska propagandaboken. År

2020 framstår det som närmast komiskt att en president för ett

europeiskt land fortfarande använder sig av den mest slitna

tänkbara bolsjevikiska terminologin och grova, uppenbara

propagandametoder.

Men Lukasjenko har inga andra. Och han har trumf på hand –

nämligen Vladimir Putin.

I Putins ögon är Lukasjenko en girig småpåve, men det är

Putins småpåve. Putin har redan meddelat att han har trupper
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beredda att när som helst gå in i Belarus - ”om situationen kräver

det”. På måndag ska Lukasjenko enligt uppgifter i oberoende

ryska tv-kanalen Dozjd resa till Moskva för att träffa den ryska

presidenten. Ryktet säger att Kreml kommer att kräva

grundlagsändringar som knyter Belarus ännu närmare Ryssland i

utbyte för att rädda Lukasjenkos skinn.

För Lukasjenko är alternativet att förlora makten. Kanske hamna

i riksrätt för politiska mord, tortyr och en lång rad övriga

kränkningar mot de mänskliga rättigheterna.

Det är ingen tvekan om vad han kommer att välja.

Läs också: Så gick det till när Maria Kalesnikava fördes bort
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