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Midt i en skov i det nordlige Rusland har en gruppe 
demonstranter protesteret i mere end et år. De frygter for 
miljøet, når Europas største losseplads skal opføres i deres 
lokalområde. Protesterne ses som et udtryk for russernes 
øgede miljøengagement

Af Solveig Helles Eriksen

D et ligner en primitiv lejr, 
som hastigt er banket op 
midt i skoven. Simple kon-
struktioner af træ dækket af 
kraftigt plastik. Men kigger 
man nærmere efter, er der 

fl ere tegn på, at lejren ikke er så midlertidig. 
Der er bygget køkken, sovepladser, fæl-

lesrum, brændeskur og et par primitive 
toiletter.

Her kan man overleve en russisk vinter. 
Og det er netop planen for de demonstran-
ter, som bor i lejren. At være til stede i fyr-
retræsskoven, så længe det er nødvendigt.

Vi befi nder os i Shies, et trinbræt i skoven, 
midt i den velorganiserede modstand mod 
den losseplads, som er under konstruktion 
her i det nordlige Rusland, 1.200 kilometer 
fra Moskva. Her skal ti millioner ton aff ald 
fra Moskva deponeres de næste 20 år.

Det har medført protester i hele regionen, 
hvor indbyggerne er bekymrede for miljøet, 
og i skoven klos op ad den kommende los-
seplads har omkring 25 mennesker slået lejr.

Natalya Perevoznikova på 46 er en af dem.
»Da vi fandt ud af, at de bygger en los-

seplads her, kunne vi ikke bare være lige-
glade,« siger hun.

De mange protester, som lossepladsen 
har aff ødt i hele Arkhangelsk Region, hvor 
Shies ligger, er udtryk for en bredere tendens 
i Rusland, siger Vladimir Chuprov, leder 
af Greenpeace Ruslands energiprogram.

»Almindelige russere er generelt blevet 

mere optaget af miljøproblemer, især når 
det kommer til håndtering af skrald og luft-
forurening,« siger han.

Ændringen er sket inden for de seneste 
fem år, efter at myndighederne fl ere steder 
har haft problemer med at håndtere øgede 
mængder skrald.

Jeg skal beskytte familien
I juli 2018 havde to lokale jægere bevæget 
sig langt ind i skoven nær Shies, da de opda-
gede, at et enormt stykke var blevet fældet. 
Håndværkerne i skoven fortalte, at de var 
ved at bygge en losseplads – ikke til lokal-
områdets skrald, men til skrald fra Moskva.

I den nærmeste by Urdoma, 40 km fra 
Shies, fi k nyheden indbyggerne til at de-
monstrere. De var vrede over, at Moskvas 
skrald skulle placeres i deres lokalområde, 
og bekymrede for konsekvenserne for miljø 
og helbred.

Protesterne spredte sig til adskillige byer 
i regionen og i naborepublikken, og fl ere 
steder i landet gennemførtes sympatide-
monstrationer. I december slog nogle af 
demonstranterne sig ned med telte ved si-
den af byggepladsen.

De har været der lige siden. Døgnet rundt 
registrerer de al aktivitet på lossepladsen og 
dokumenterer alle lovovertrædelser såsom 
tunge køretøjer, der kører hen over togskin-
nerne, og skov der fældes uden tilladelse. 
Modstanden har båret frugt – fra offi  ciel 
side blev opførslen af lossepladsen mid-
lertidigt sat i bero i juni.

Det har dog ikke fået demonstranterne 
til at forlade lejren. De tror ikke på, at kon-

struktionen af lossepladsen for alvor er sat i 
bero. Nu venter de på de off entlige høringer, 
som ifølge loven skulle have fundet sted, 
inden det blev besluttet at placere losse-
pladsen i Shies. Høringerne skal inkludere 
professionelle miljøvurderinger, der heller 
ikke før er foretaget. Efter høringerne vil 
regionens guvernør beslutte, om opførslen 
af lossepladsen kan fortsætte.

Vladimir Lutsik på 62 er en af demonstran-
terne i Shies. Han kommer fra den nærme-
ste by, Urdoma. Siden april har han brugt 

to døgn hver uge på at være til stede i en af 
de mindre lejre ved lossepladsen.

»Jeg kæmper for miljøet i regionen. Vi 
vil ikke have Moskvas aff ald hertil,« siger 
han og fortæller, at mange fl oder har deres 
begyndelse i sumpområdet, hvor vi befi n-
der os.

Han frygter, at de giftige stoff er, som af-
faldet udvikler, når det graves ned i under-
grunden og rådner, vil sive ned i jorden og 
ud i fl oderne.

Vi står uden for et af de simple træhuse, 
som er opført inden for de seneste måne-
der. Før var der et par telte, men demon-
stranterne har tænkt sig at yde modstand, 
indtil alle spor af lossepladsen er væk, og 
derfor bliver de hele tiden mere etablerede 
og velorganiserede.

For eksempel har de et ’akutkald’. Det 
bruger demonstranterne, som står ved ba-
serne langs indfaldsvejene til lossepladsen. 
Hvis de observerer køretøjer med benzin 
til byggepladsens maskiner, ringer de til 
et netværk af mennesker i lokalområdet. 
Sådan kan de hurtigt mobilisere 300 men-
nesker til at spærre vejen. Eller punktere 
køretøjernes dæk.

Vladimir Lutsik træder til side, så vi kan 
gå ind i huset. I den ene ende af hytten er 
der hylder med konservesdåser. I midten 
et bord omringet af lange bænke og i den 
anden ende to senge og en brændeovn. Der 
er stadig et par plusgrader udenfor, men til 
vinter kan temperaturen komme helt ned 
på -40 grader. Alligevel har Vladimir Lutsik 
tænkt sig at blive i skoven.

»Jeg er pensionist. Mine børn og børne-

Moskvas aff ald 
skal graves ned 
i det nordlige 
Rusland: »De 
behandler os ikke 
som mennesker«

 ”Almindelige russere 
er generelt blevet 
mere optaget af 
miljøproblemer, især 
når det kommer til 
håndtering af skrald og 
luftforurening

Vladimir Chuprov

Leder af Greenpeace Ruslands energiprogram
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børn har ikke tid til at være her, fordi de 
arbejder og studerer. Jeg er den eneste, der 
har tid til at beskytte familien,« siger han.

De ser os ikke som mennesker
Når russere det seneste år er gået på gaden 
på grund af miljøproblemer, har især los-
sepladser og luftforurening været i fokus. 
I en undersøgelse foretaget af det russiske 
universitet Higher School of Economics sva-
rer 94 pct., at de ser forurening af miljøet 
som et presserende problem. Miljøskader 
som konsekvens af lossepladser nævnes af 
83 pct. som det mest kritiske.

I en undersøgelse lavet af Institut for Men-
neskerettigheder i 2018 svarer russerne, at 
retten til et ikkesundhedsskadeligt miljø er 
den rettighed, de føler mest krænket af myn-
dighederne. Først herefter rangerer retten 
til retfærdig rettergang og retfærdige valg.

I halvandet år har Ruslands problemer 
med aff ald og overfyldte lossepladser fået 
medier til at rapportere om en skraldekrise. 
Værst i hovedstaden, hvor de 12 millioner 
indbyggere producerer cirka en femtedel af 
alt skrald i landet. Byens lossepladser kan 
ikke følge med. De er bygget under sovjetti-
den, og den stigende velstand siden Sovjets 
fald har betydet øget forbrug og mere skrald.

Samtidig er det russiske skraldesystem 
ikke blevet moderniseret. Kun fem procent 
af alt aff ald genanvendes, og landet har ikke 
et system til sortering af skrald. Typisk de-
poneres det usorteret i enorme bunker på 
lossepladser eller graves ned i jorden.

I foråret 2018 fi k de overfyldte losseplad-
ser tusinder til at protestere i Moskva-områ-

det. For at dæmpe protesterne besluttede 
byrådet at lukke fl ere lossepladser. I ste-
det for at omstille til en mere moderne af-
faldsstrategi sendte man regionens skrald 
til andre regioner.

Myndighederne i Arkhangelsk annon-
cerede derfor i oktober sidste år, at 500.000 
ton aff ald fra Moskva skulle sendes til Shies 
hvert år i 20 år. I alt ti millioner ton. Et gods-
tog skal fem gange om dagen bringe skrald 
til lossepladsen, som med 3.000 hektar bli-
ver Europas største.

I Arkhangelsk Region fi k det 30.000 men-
nesker til at gå på gaden. Ugen efter demon-
strerede titusindvis af mennesker i 30 af 
landets regioner under sloganet ’Rusland 
er ikke en losseplads’.

I en analyse skrevet for den russiske tæn-
ketank og forskningsenhed Carnegie Moscow 
Center forklarer journalist Andrey Pertsev, 
at demonstranterne ser lossepladsen i Shies 
som en ydmygelse, fordi skraldet kommer fra 
Moskva. Det bliver et billede på disrespekt 
fra hovedstaden mod regionerne.

Oksana Kopteva, 51, har boet i lejren i 
Shies ad ti omgange. Hun var forarget, da 
hun første gang hørte, at skrald fra Moskva 
skulle sende til Shies.

»Det gør mig vred, at nogle mener, at vi i 
nord ikke er mennesker, at vi ikke har brug 
for rent vand og et godt miljø,« siger hun.

Aff ald opbevares i 20 år
På grund af det sumpede vådområde kræver 
det både gummistøvler og et militærkøretøj 
med enorme dæk at nå frem til byggepladsen 
og demonstranternes lejr. Den forhøjning, 

som demonstranten Natalya Perevoznikova 
står på, mens hun er på vagt, er i virkelig-
heden enorme mængder af sand og grus, 
der er kørt hertil for at tørlægge sumpen, 
så der kan bygges på den.

Hendes bekymring går netop på, at om-
rådet er en sump. Den vandholdige under-
grund betyder, at giftige stoff er fra aff aldet 
nemt trænger videre ned i grundvandet. 

Firmaet Eco-Techno Park, som står for 
håndtering af aff aldet på lossepladsen, me-
ner, at deres særlige metode, som aldrig er 
afprøvet i aff aldsindustrien før, vil sikre, at 
der ikke siver noget ned i undergrunden. 
Det fortæller Maxim Lodygin, talsmand for 
Eco-Techno Park Shies.

Inden aff aldet når Shies, vil fi rmaet presse 
det sammen i store blokke og indpakke det i 
polyethylen-plastik. Ifølge Maxim Lodygin 
sikrer metoden, at der ikke er ilt til stede i 
aff aldsblokken. Samtidig er det umuligt for 
vand at gennemtrænge indpakningen. De 
forhold betyder ifølge Lodygin, at aff aldet 
ikke udvikler giftige stoff er, der kan sive 
ned i undergrunden.

Efter 20 år er det muligt at tage de enor-
me aff aldsblokke op af jorden og »udnytte 
eller sortere« aff aldet, siger han.

Ingen blandt de lokale beboere, demon-
stranter og journalister har set de offi  cielle 
dokumenter på aftalen om lossepladsen. De 
frygter, at Eco-Techno Parks fortælling om 
højteknologisk bæredygtig aff aldshåndte-
ring blot er myndighedernes dække over en 
gammeldags sundhedsskadelig losseplads, 
hvor aff aldet skal dumpes direkte ned i jor-
den eller placeres i store bjerge oven på uden 
at være sorteret eller indpakket.

Det er ikke muligt for miljøeksperter at 
give en grundig vurdering af de mulige ska-
der på miljøet, fordi de nødvendige infor-
mationer ikke er off entliggjort.

Vladimir Yelsakov, forsker ved Institut 
for Biologi ved Uralafdelingen af det Russi-
ske Videnskabsakademi, mener dog, at der 
er risiko for, at ikke bare jorden og vandet i 
området bliver forurenet, men også luften.

»Det meste af forureningen vil blive båret 
mod nordøst, hvor der bor mange menne-
sker,« sagde han til den russiske avis Kom-
somolskaya Pravda ved en briefi ng om los-
sepladsen.

Korruption i aff aldsindustrien
Forklaringen på, hvorfor Rusland ikke over-
går til en mere moderne og miljøvenlig stra-
tegi til aff aldshåndtering, skal ifølge fl ere 
russiske medier fi ndes i korruption.

I november 2018 kunne mediet Meduza 
fortælle, at adskillige lukrative byggekon-
trakter, inklusive den til opførelsen af los-
sepladsen i Shies, gik til fi rmaer med for-
bindelse til Moskvas byråd. Tilmed havde 
budrunden til Shies-lossepladsen ikke væ-
ret off entlig, hvilket ekskluderede andre 
fi rmaer fra at byde ind på arbejdet til en 
værdi på mere end en milliard.

Ifølge den amerikanske tænketank Jame-
stown Foundation betyder politiske intri-
ger i regionerne lukrative aff aldskontrakter 

samt beskyttelse af lokale kapitalinteresser, 
at dyre forbrændingsanlæg og genanven-
delsesmuligheder igen og igen afvises som 
løsninger, mens myndighederne fortsætter 
med at bygge gammeldags lossepladser.

Alligevel synes miljøprotesterne landet 
over at have betydning. I oktober kunne det 
russiske medie RBC fortælle, at præsiden-
tadministrationen i Kreml nu foreslår at 
lave et nyt grønt parti, som skal tage sig af 
miljøspørgsmål. Ifølge unavngivne kilder 
tæt på Putin anerkender administrationen 
i Kreml, at der skal mere fokus på miljøet.

Et symbol på miljøkampen
Da et tog baner sig vej igennem landskabet 
ved Shies, dytter togføreren for at vise sin 
solidaritet med demonstranterne. Natalya 
Perevoznikova vinker til ham.

Lidt derfra står en af byggefi rmaets mange 
vagter, klædt i sorte bukser, jakke og elefant-
hue, så kun øjnene er synlige. Med walkie-
talkie og kamera dokumenterer han alt, hvad 
demonstranterne foretager sig. Han vinker 
ikke til togføreren.

Selv om arbejdet med lossepladsen er 
indstillet, går 10-15 vagter rundt på grun-
den, hvor arbejderne har belagt skovbun-
den med cement og opført skure af stål. 
Store køretøjer til materialetransport står 
parkeret rundt omkring. Et af dem på tværs 
over vejen for at genere demonstranterne.

De fl este i lejren er fra lokalområdet. Men 
vi møder også folk, der kommer fra regio-
nens hovedstad Arkhangelsk og fra Moskva.

Vladimir Chuprov, leder af Greenpeace 
Ruslands energiprogram, forklarer, at Shies 
er blevet et meget symbolsk sted. Der er 
mange i Rusland, som gerne vil udtrykke 
deres generelle utilfredshed med miljøsi-
tuationen i landet, men som ikke ved, hvor 
de skal gå hen med den.

Alexander Savalskij, 47, bor til daglig i 
Moskva, men den seneste måned har han 
boet i lejren i Shies.

»Det er egentlig meget enkelt. Vi bor alle 
i det samme land, og vi har kun én planet,« 
siger han.

På jakken har han et badge med en stor 
bjørn. ’Hænderne væk fra Shies’ står der 
omkring det brølende bjørnehoved.

Natalya Perevoznikova er ikke optimistisk.
»Før var der en smuk skov her. Du kunne 

samle svampe og bær, og prøv at se, hvad 
der er ved at ske,« siger hun og slår ud med 
armene. »De ødelægger det, og de vil øde-
lægge mere i fremtiden.«

Flere af lejrens beboere har samlet sig 
omkring os for at sige farvel. Da vi har gået 
de første meter, råber de i kor bag os:

»Shies er vores. Shies er vores. Shies er 
vores.«
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I skoven i det nordlige Rusland, cirka 1.200 
kilometer fra Moskva, er det planen, at der 
skal deponeres ti millioner ton aff ald fra 
Moskva over de næste 20 år. Men det møder 
stor lokal modstand. 
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