
LIVET MED UTSIKT MOT HILTON



Nej jag menar inte ”hus med utsikt mot..”

Mina hjältar har inget hem.

Ryssland är kontrasternas och paradoxernas land – även bland de som 
har. Att tjänstemän och byråkrater leder löneligan över affärsmän får nog 
många att höja ett förvånat ögonbryn.  

Med en korrupt statsapparat som frodas genom att föda sig själv är det 
dock inte lika överraskande att 70% av fastigheterna i den fashionabla 
stadsdelen Rubblevka (Moskvas ”Djursholm”) ägs av byråkrater.

Men så länge det är bra mycket mer lukrativt att sitta på offentliga 
finanser än att vara yrkesverksam och generera intäkter till staten lär 
knappast statstjänstemännen gå i bräschen för förändring..  

...så dom som inte har lär få vänta på att få del av regeringens krispaket.



I Moskva finns ett torg med tre järnvägsstationer – Komsomolskaja som 
är en magnifikt tronande arkitektur från mitten av 1900-talet.  Stationerna 
har fått namn av tågens destination: Leningrad, Kazan och Jaroslavl. 

Från hela Ryssland och de oberoende republikerna vallfärdar människor 
till Moskva för att hitta jobb. Ett fåtal lyckas, andra blir kvar som 
hemlösa och bor just här på nån av de tre järnvägs-stationerna.



TRE STATIONER -TRE ÖDEN



Olga
- Kazan station

Vid Kazanstationen möter jag en äldre 
kvinna som tydligen bor här. Hennes namn 
är Olga. Hon saknar ID-handlingar och 
talar oupphörligen om avlägsna släktingar. 
Hon säger att hon kommer att åka tillbaka 
till sina släktingar men det är troligen ett 
pågående önsketänkande. På ”pirran” med 
en massa knyten skriver Olga ett långt brev 
i ett skolhäfte (förmodligen tiggarbrev) 
med knytena som underlag. När jag lämnar 
henne skriver hon fortfarande.



Den andra Olga 
- Leningrad station

När jag närmar mig denna Olga lyfter hon sin blick och tittar upp på mig. 
Hennes blick är absolut inte bedjande utan påminner mig om någonting 
bekant men bortglömt.

Vad är annorlunda med henne funderar jag? Hon är kravlös och verkar 
varken bekymrad eller misstänksam. I hennes blick finns ingen skugga av 
det förflutna.. blicken har gnista. När hon ser på mig känns det som tiden 
hejdar sig, inga ord behövs. Överraskad nickar jag, mumlar ”tack” och 
ler! En oväntad känsla. Jag var redo att höra om bekymmer och elände, 
istället får jag en förnimmelse av ro.

Olga kom från Uzbekistan och staden 
Chirchak (35 km från Tasjkent). Också hon 
med förlorade ID-handlingar. Hon har 
hamnat i en typisk situation - ryssar, som 
bor i forna sovjetrepubliker diskrimineras 
av den inhemska befolkningen. Olga säger 
att hon har en dotter men att familjen 
splittrats och försvunnit åt olika håll. 
Denna Olga bor också på Kazanstationen. 
Ofta tillbringar hon natten där när de andra 
två stationerna är stängda. Olga lever av 
det hon hittar på stationerna och vad snälla 
människor ger henne. Allt hon äger bär hon 
eller snarare släpar med sig.



Du tänker - man får någonting och något annat glider omärkligt ifrån 
dig. Kanske något viktigt. Jag tänker på klasskillnader men även 
andra skillnader mellan människor. Att alla har sin egen väg att gå 
och på människors olika förmåga att uppleva världen omkring sig, 
glädjas åt varje livstecken och ge glädje till andra.



Vasi l i j
- Jaroslav station

Som så många andra övernattar 
Vasilij i portar (var och en brukar 
ha sin favoritplats). Hans ben som 
fick frostskador under vintern ser 
ut att behöva läkarvård. Vasilij har 
familj, en åldrad mor och en 
syster. Ex-frun bor i en förort till 
Moskva. När Vasilij i samband 
med skilsmässan lämnade hemmet 
och fick svårt att hitta jobb ledde 
de till att han blev hemlös. Dock 
förstod jag att klasskillnader inte 
var något Vasilij funderade 
närmare över.

Jag träffar en man med en käpp som enda ägodel. Han bor på stationen. "I 
morse kallades jag Vasilij” sade han som svar på min fråga om hans namn.  
När jag frågar om vi skulle kunna diskutera de hemlösas problem säger han 
att för honom är ämnet ointressant men han kan tänka sig delta i ett samtal. 



Regeringen försöker lösa problemet med hemlösa och försöker i likhet 
med ett flertal organisationer (såväl kommunala som religiösa) att 
stödja dem. Till de som är registrerade i Moskva försöker man skaffa 
fram jobb (de som kommit från andra städer skickas tillbaka till  
ursprunglig bostadsort). Dock kan detta vara svårt att genomföra i 
praktiken p g a de hemlösas egen ovilja att förändra sin livsstil. Trots sin 
desperata situation vägrar majoriteten lösdrivare ta emot hjälp av 
sociala myndigheter och trots organiserade platser för att sköta hygien 
är man många gånger inte särskilt angelägen. 

Genom en lag undertecknad av Vladimir Putin 8 september 2010 har 
bostadslösa fått rätt till tillfällig registrering i sociala service centraler. 
Det fungerar som en ömsesidig överenskommelse mellan sociala 
myndigheter och den hemlöse som kan erhålla denna speciella form av 
registrering även om pass och andra ID-handlingar saknas.



Vasilij bor fortfarande på stationen. Det är en kall och regnig dag och jag 
håller ett paraply över min kamera. Jag tar ytterligare en bild där Vasilij 
står mellan två byggnader, ”hans” järnvägsstation och en annan magnifik 
byggnad vid Torget med de tre stationerna.

Byggnaden är en av Stalins skyskrapor. Det finns sju liknande som höjer 
sig över Moskva och kallades länge för "Sju Systrar". Nu har lyxhotellet 
Hilton flyttat in i denna skyskrapa. 

När jag lämnar Komsomolskaja och dessa människoöden som i likhet 
med många andra befinner sig i ett socialt ”fritt fall” noterar jag att 
avståndet mellan stationerna och Hilton är 500 meter.
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