
12       NU 49/11

Jabloko fram i St Petersburg
Valövervakningskurs i Jablokos lokal på lördagskvällen. Andrej Sacharov på porträtt i hörnet.

Silc, Swedish liberal centre, har bevakat valet till ryska 
duman både i St Petersburg och Moskva. Här kommer 
rapporter från Amanda Lövkvist och Alexandra Åhlén.

När man reser in in till staden från Petersburgs flygplats 
Pulkovo, längs med det två mil långa Moskvaprospek-
tet ser man ganska snart att man har kommit till ett land 
där det är val om några dagar.  Affischer med sloganen 
”Enade Ryssland – framtiden är vår” på stora billboards 
möter oss. Vi ser inga affischer för något annat parti 
längs med vägen. Enade Rysslands affischer är, precis 
som tidigare val, förvillande lika valmyndighetens in-
formationsaffischer, som även de sitter på bra betald re-
klamplats inne i staden.

Vi kommer till Sankt Petersburg på fredagen på inbju-
dan av partiet Jabloko – Folkpartiets systerparti i Ryss-
land. Jabloko är ett liberalt parti och fullvärdig medlem 
av liberala internationalen och ELDR. Det bildades 1993 
och har alltid varit extra starkt just här i Sankt Peters-
burg. På senare tid har partiet främst gjort sig känt för 
sitt motstånd mot den korrupta borgmästaren och för 
motståndet mot byggandet av den 394 meter höga sky-
skrapan Gaspromcity. 

På 90-talet, när det fanns större informationsfrihet 
i Ryssland, hade partiet ett stöd på mellan fem och tio 
procent. Idag, med den kontrollerade statstelevisionen, 
är det många som inte vet att partiet finns. I Sankt Pe-
tersburg brukar man säga att partiet ändå har ett stöd 
på cirka 10 procent, under nittiotalet hade det mellan 10 
och 20. Partiet var representerat i den lokala lagstiftande 
församlingen fram till 2005, då partiets kandidatur inte 
blev godkänd. Sedan dess har man inför varje val samlat 
in de 40 000 namnunderskrifter som behövs för regist-
rering men har varje gång blivit nekad, med olika under-
liga motiveringar från valmyndigheten och domstolar. 
Trots det har man inte gett upp och i år blev partiets kan-
didatur godkänd. 

Jabloko har naturligtvis inte råd att köpa dyr re-
klamplats, men ganska snart får vi ändå tag på valma-
terial från partiet, i form av gratisvykort på kaféer och 
restauranger. Partiet föreslår en effektivare lagstiftning 
mot korruption (att statliga tjänstemän inte bara skall de-
klarera sina inkomster utan även sina utgifter), en tydli-
gare lagstiftning när det gäller vem som har ansvar för 
renhållning och renovering i bostadsområden och att 
avskaffa den allmänna värnplikten. Det har också en slo-
gan som lyder ”Jag vill inte fullgöra några äktenskapliga 
plikter gentemot statsmakten” och under den kräver de 
att man återinför de direkta valen av borgmästare och 
guvernörer och att man förbjuder höga tjänstemän att 
använda sirener på sina bilar. Idag kan de köpa sirener 
och slippa bilköer, något som retar gallfeber på vanliga 
medborgare.

Det är alltid spännande med val, men i år har ändå något 
nytt hänt, det är en annorlunda stämning inför valet. Po-
litiska bloggare har höjt temperaturen, dels genom en 
mycket lyckad lansering av ett öknamn för partiet Enade 
Ryssland – ”Bedragarnas och tjuvarnas parti” – dels 
genom att informationen om valfusk genomförs och hur 
det kan motverkas har spridits väl på internet. 

Jabloko har inför valet märkt av ett större intresse än 
någonsin för att delta i deras kampanj och för att hjälpa 
till att valövervaka. De har utbildad mer än 1500 valöver-
vakare, som sedan fördelats på stadens 1800 vallokaler. 

Valdagen och valnatten blev dramatisk. Det kom om-
fattande rapporter om valfusk. Det grövsta exemplet var 
kanske Kirovfabriken där en tillfällig vallokal öppnats 
och de anställda tvingades rösta. Enade Ryssland fick 
över 80 procent där.

Men vi fick också höra om duktiga valförrättare som 
lyckades stoppa korrupta kollegor och väljare som för-
sökte stoppa mer än en sedel i urnan. Jablokokandida-
terna Maksim Reznik, Alexander Gudimov och Olga 

Jablokokandidaterna Mak-
sim Reznik, Olga Galinka och 
Alexander Gudimov blev 
gripna då de ville komma in 
där protokollen från lokala 
vallokaler räknades.


