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3 UDVALGTE

En modig skolepige
udstiller Putins svaghed

V

ladimir Putin ynder at spankulere omkring i bar overkrop, og han forsømmer
sjældent en anledning til at præsentere
sig som machomand. Nu er den russiske præsident blevet sat til vægs af en
modig skolepige, der på simpel og elegant vis har
udstillet svagheden ved hans autoritære regime.
For Putin-regimets reelle svaghed er afhængigheden af vilkårlig magt og repressive midler for at inddæmme de kræfter, der har fået nok
af korruption, magtmisbrug og ikke mindst myndighedernes manipulation.
Senest er et rekordstort antal russere med
prodemokratiske sympatier med beundringsværdig vedholdenhed gået på gaden i Moskva
for at demonstrere for fair valg og for at protestere mod, at myndighederne ikke har godkendt
oppositionspolitikere at stille op til et kommende lokalvalg i Moskva.
Regimet har forudsigeligt reageret med
vanlig brutalitet over for demonstranterne, der
står bag de mest omfattende protester i Moskva
siden 2012. Sidste weekend blev ikke færre end
1.300 personer anholdt. Også Putins rival, oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, er blevet
fængslet efter at have opfordret til fair valg. Navalnyj er siden blevet offer for en voldsom allergisk reaktion, der ifølge hans læge skyldes et »ubestemt kemikalie«.
Som protest mod regimet og manglen på
demokrati gennemførte den blot 17-årige Olga
Misik sidste lørdag en simpel, men ikke desto
mindre effektiv protestaktion, der er blevet et
viralt fænomen på de sociale medier og har gjort
den unge pige til symbol på længslen efter forandring.
Foran en mur af olmt udseende kampklædte politibetjente, som de russiske myndigheder
har sendt på gaden for at afskrække demonstranter fra at benytte sig af deres rettigheder, satte
Olga Misik sig midt på gaden og læste op af den
russiske forfatning, der garanterer russernes ret
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til at forsamle sig. Konfronteret med Misiks fredelige protestform, måtte de kampklædte betjente melde pas og lade hende blive siddende.
For hvordan fjerner man med magt en ung skolepige, der blot læser op af landets forfatning,
uden at udstille sin egen moralske forråelse for
øjnene af egne borgere og det internationale samfund?
Ikke overraskende er de russiske myndigheder kujonagtige nok til at slå ned på den i skjul.
I første omgang fik Olga Misik lov til at fortrække
i ro efter sin protestaktion. Kort efter blev hun
ikke desto mindre anholdt og tilbragte natten i
detentionen, før hun blev løsladt. Få ting fylder
det autoritære hjerte med frygt som en legitim
folkelig protest.
Det var ikke kun de rådvilde betjente, der
blev overrumplet af en fredelig skolepige. Det
var det russiske regimes rå magtanvendelse og
Putins udemokratiske bøllemetoder, som en modig skolepige for en kort stund satte ud af spil.
Man kan håbe, at Olga Misik vil tjene som
en ledestjerne og styrke modet hos Ruslands prodemokratiske kræfter.
TROELS HEEGER

Putin-regimets reelle svaghed er afhængigheden
af vilkårlig magt og repressive midler for at
inddæmme de kræfter, der har fået nok af
korruption, magtmisbrug og ikke mindst
myndighedernes manipulation.

Vaccineskepsis
destabiliserer vores samfund

Fleksboliger er et billigt
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Søren Frank oplever
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Vaccineskepsis er nu så stort et problem, at selv
techgiganterne begynder at reagere, skriver Ida
Donkin.
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Smukke Dyvig Badehotel byder på god
gammeldags forkælelse i form af dekadent
luksus og udsøgt service.
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