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Terrorstemplet og fengslet
stol i juli. Datoen er fortsatt 
ikke fastlagt. 

Larisa Koltsjenko har ikke 
noe håp om å få se sønnen 
igjen med det første – hun tror 
ikke sønnen kan vende tilba-
ke til hjembyen og fortsette et 
normalt liv. 

– Dessverre vil ikke retten 
bestemme noe selv. Alt blir 
bestemt i Kreml, sier hun. 

Gjennom advokaten sin, 
Svetlana Sidorkina, forteller 
Aleksandr Koltsjenko om for-
holdene han soner under og 
sine politiske synspunkter. 
Bak sprinklene studerer han 
blant annet tekster av anarko-
kommunismens grunnlegger, 
Pjotr Kropotkin, samt forfat-
teren Leo Tolstoj, som også ut-
viklet ideer om et mer rettfer-
dig samfunn. 

Han angriper venstreorien-
terte folk som på grunn av op-
posisjon til Vesten støtter Vla-
dimir Putin, Russlands kolo-
niale ambisjoner og angrepet 
på Ukraina: 

– Jeg er negativ til såkalte 
venstreorienterte som støtter 
LNR og DNR. (De selvutnevn-
te folkerepublikkene i Øst-
Ukraina, red.anm.) Ved å vel-
ge den siden inntar de en im-
perialistisk posisjon på be-
kostning av en klasseposi-
sjon. 

Argument for annektering
Aleksandr Koltsjenko kom-
mer også inn på hva han tror 
er grunnen til at russiske 
myndigheter fengslet ham: 

– Basert på en analyse av 
hvordan begivenhetene i 
Ukraina ble dekket av rus-
siske medier, tror jeg at de 
trengte Høyre sektor som en 

rettferdiggjøring for å an-
nektere Krim. Derfor tilskri-
ver de oss medlemskap av 
Høyre sektor Jeg har aldri 
hatt noe med Høyre sektor å 
gjøre. 

Larisa supplerer: 
– Sajsa sympatiserte med 

Majdan, men var ikke i Kiev 
under urolighetene. Før han 
ble arrestert, deltok han i 
mange politiske aksjoner og 
møter. Han har alltid vært 
motstander av krig. Han er for 
et samlet Ukraina, motstan-
der av Russlands annektering 
av Krim, motstander av å skil-
le Donbass fra Ukraina og 
motstander av DNR OG LNR. 

Ved en rettshøring i Mos-
kva 6. mai i år sa Sentsov, Kol-
sjenkos medfange, som også 
er ukrainsk statsborger: 

– Jeg har forklart mange 
ganger at verken arrestasjo-
nen eller etterforskningen er 
lovlig: Saken er politisk moti-

vert. Jeg har lest alle sakspa-
pirene, og ikke funnet noe 
som tyder på at jeg skulle 
være skyldig. At Den russiske 
føderasjon har okkupert 
Krim, er ulovlig. Å arrestere 
meg er ulovlig. Å stille meg 
for en russisk rett er ulovlig. 
Det er trist at føderasjonen be-
går disse handlingene og der-
med skader seg selv, at Russ-
land ikke respekterer beboer-
ne på Krim, ja, ikke respekte-
rer noen. Jeg skammer meg 
over det. Selv er jeg 100 pro-
sent russisk. Foreldrene mine 
kommer fra Ural. Men jeg er 
innbygger i Ukraina. Jeg el-
sker landet mitt, men jeg el-
sker også Russland. Det som 
foregår i dette landet, i dette 
rettslokalet, er forferdelig. 
Jeg håper regimet som har 
makten i landet snart vil stop-
pe det. 

De to andre arresterte, Gen-
nadij Afanasev og Aleksej 
Tjirnij, har tidligere blitt 
idømt sju års fengsel. 

Kampanje for løslatelse
En internasjonal kampanje 
arbeider for å få Aleksandr 
Koltsjenko og Oleg Sentsov 
frigitt. 

– Mange skriver til Sasja fra 
en lang rekke land. De opp-
muntrer og støtter ham. Det 
har vært aksjoner blant annet 
i Tyskland, og det er skrevet 
om saken på mange språk, 
sier Larisa Koltsjenko. 

– Sasja har aldri vært redd 
for å si sannheten. Myndighe-
tene misliker slike personer, 
legger hun til, før hun forsvin-
ner i menneskevrimmelen i 
Simferopol. 
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HÅP: Larisa Koltsjenko håper at 
sønnen slipper fri fra russisk 
fengsel.  FOTO: JENS MALLING

Lang vei til frihet for den unge ukrainske aktivisten Aleksandr Koltsjenko fra Krim:

Bli med på Klassekampens
fotokonkurranse
I hele sommer kan du bli med på Klassekampens fotokonkurranse. Send oss dine
sommerbilder med avisa i fokus til: fotokonkurranse@klassekampen.no
For konkurranseregler, gå inn på www.klassekampen.no/fotokonkurranse

Du kan også bli med på konkurransen 
på Instagram ved å tagge bildet
med #klassekampensommer.

sekampen.no/fotokp /

Hver onsdag kårer vi en ukesvinner. Vinneren 
mottar en Klassekampen-jakke og får bildet 
publisert i lørdagens avis.

Sommerens beste bilde premieres med et 
Canon EOS 700D speilrefl ekskamera, og vil 
bli annonsert i avisa den 15. august.

Hoved-premie

nee

Vi gratulerer Dag Vatle med ukas 

vinnerbilde!

Ukes-premie


