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Next Stop Soviet

FINAL. Den stora konserten på Leninbergen blev finalen på det månadslånga projektet.

POLISER. Lasse beskriver hur de unga poliserna och militären inte visste
om de skulle titta på publiken eller stå med ryggen mot dem.

ETT FINGER MOT MAKTEN. Örebrofotografen Lasse Persson delar med sig av sina bilder från Moskva den där dagen, 29 sep- KÄRLEK. Trots den stora polisnärvaron roade sig ungdomarna under
tember 1989 (Bilden prisades av Pfk Berglagen 1989 och deltog i Årets bild).
Foto: Lasse Persson konserten. 
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Bilderna från Moskva 1989
har blivit aktuella på nytt

Örebrofotografen Lasse Persson: ” Putins makt blir alltmer oinskränkt”
Fotografen Lasse Persson
planerar nu en utställning
av sina bilder från Moskva
1989.
– Det är viktigt att lyfta
fram det här, säger han.
ÖREBRO. September 1989, res-

te över 3000 skandinaviska
ungdomar till dåvarande
Sovjetunionen i freds- och
kulturprojektet ”Next stop
Soviet”. En av dem var, den
då 32-årige örebrofotogra-

fen Lasse Persson, som var
i Moskva på frilansuppdrag.

– Vi bodde hos privatpersoner, knöt vänskapsband,
deltog i workshops och
andra kulturella aktiviteter.
En stor konsert på Leninbergen, med bland andra
Thåström/Imperiet, skulle utgöra projektets avslutning och höjdpunkt. När
konserten började bildade de ett mänskligt kravall-

staket runt publiken, säger
Lasse. Han beskriver hur de
cirka 8 000 poliserna inte
riktigt visste hur de skulle
bete sig. När konserten kom
i gång och publiken började
dansa blev poliserna märkbart oroliga.
– Det var 4-5 led av poliser
runt publiken och från scenen vädjade man till polisen
att gå hem, det här är demokrati.

Lasse beskriver att Next Stop
Soviet blev, i en tid av glasnost och perestrojka, en del
av det som kom att bli början på Sovjetunionens fall.
Men frågar sig vad som hände med friheten och förändringarnas vindar. Nu, såhär
25 år senare, tycker han att
det är viktigt att uppmärksamma det återigen spända
läget i Ryssland.
– Man stiftar homofobiska
lagar, invaderar Ukraina och

Putins makt blir alltmer oinskränkt, konstaterar Lasse.
EVELINA ÅSTRÖM
evelina.astrom@na.se

Fotnot: Mer information om
next Stop soviet, och fler
bilder, finns på under fliken
Projekt och böcker på Lasse
Persson hemsida:
www.lassepersson.se

Lasse Persson.
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