
1. Det är riksdagsval och du har gått till din vallokal för att rösta. När du skall lämna dina valkuvert 
visar det sig att något inte är som det skall. ”Det ser ut som om någon redan har röstat i ditt namn”, 
säger en av valförrättarna. ”Verkligen trist, om det är någon annan än du själv alltså”, inflikar en 
annan. De tröstar dig med att en enstaka röst ändå varken gör till eller från och önskar dig 
välkommen tillbaka om fyra år. Hur reagerar du?

a) Jag känner mig lurad, men vad skall man göra? Och även om det känns snopet så har de ju rätt 
- en röst förändrar knappast någonting. Synd bara att jag gick dit i onödan. 

b) Jag blir kränkt och kräver att få rösta i någon annans namn istället.

c) Jag blir upprörd och vill rapportera det inträffade, även om det kanske rör sig om 
ett mänskligt misstag. Tänk om det är många som har råkat ut för samma sak?

2. Du är på besök i Sankt Petersburg. På väg mot Eremitaget passerar du några ungdomar som 
samlats på Dvortsovajatorget med regnbågsflaggor och plakat. En bit bort ser du en piketbuss och 
en grupp poliser som lojt tittar på. På andra sidan torget hopas en folkmassa som verkar mobilisera 
för någon slags motaktion. Några i skaran utmärker sig, bland annat ett par personer som närmast 
liknar ortodoxa präster och ett gäng yngre män med rakade skallar. Vad gör du?

a) Eftersom jag har hört talas om den ryska lagen mot ”gay-propaganda” går jag bort till 
poliserna och frågar om det verkligen är tillåtet att vifta med regnbågsflaggor så där? Man 
vill ju inte själv bli misstänkt.

b) Jag går vidare till Eremitaget och beundrar den rika konstsamlingen.

c) Jag blir tagen av ungdomarnas mod. Jag vet inte vad som är bäst att göra här och nu, men 
jag skulle gärna vilja visa dem mitt stöd på något sätt.

3. I Östgruppens nya rapport ”Lucanomics” läser du om olika former av tvångsarbete i Belarus. Där 
står bland annat att missbrukare döms till årslånga vistelser på så kallade ”arbetssanatorier” och att 
studenter under skördesäsongen regelbundet tvingas att arbeta oavlönat inom jordbruket. Vad tänker 
du om det?

a) Jag tycker att det verkar vara en klok idé att fostra missbrukare och studenter genom arbete. 
Alla mår ju bättre av att utföra samhällsnyttiga uppgifter än av att supa och jaga pokémons.

Jag undrar över vad som händer med de varor som produceras? Man vill ju ogärna stödja 
tvångsarbete genom sin konsumtion, om det kan undvikas.

c) Jag begrundar det faktum att de flesta här i Sverige vet så lite om Belarus, fast landet ligger 
så nära! 

Ta reda på vilken personlighetstyp du är genom Östgruppens 
(högst ovetenskapliga)  personlighetstest!

Kryssa det alternativ som stämmer bäst för dig, och lämna tillbaka ifyllt formulär till 
oss i Östgruppens monter! På söndag lottas Östgruppens specialpris ut till en av deltagarna.

Världsförbättrare eller Troll? 



Min adress:    ____________________________________________________
Jag heter:      ____________________________________________________

Jag vill gärna bli medlem i Östgruppen! 
(200 kr/år, 150 kr/år för arbetssökande, studenter och pensionärer)

Min e-post:     ____________________________________________________

Lär dig mer om mänskliga rättigheter i Ryssland och Belarus på webben: 
www.ostgruppen.se, www.fokusvitryssland.se,  www.vitryssland.wordpress.com, 

www.fokusryssland.se, www.ryskarattigheter.wordpress.com

Mitt mob.nr:   ____________________________________________________

4. Du är frilansjournalist, men branschens ständiga åtstramningar har fått dig att överväga en 
yrkesmässig reboot. Under ett mingel på en av Avenyns hotellbarer träffar du en person som 
uppriktigt berömmer din stilistiska färdighet och innan ni skiljs åt blir du erbjuden ett välbetalt uppdrag 
som strateg för ett mediebolag du inte har hört talas om. Du googlar företaget och hittar snart något 
som ser ut att vara en programförklaring - att ”på ett underhållande vis nyansera uppfattningar och 
korrigera missförstånd om förhållanden i världen”. Du söker vidare och misstanken att bolaget ägs av 
en koncern med kopplingar till en auktoritär regim i ett närliggande land växer. Vilka är dina 
omedelbara reaktioner?

a) Det var ju typiskt, tänker jag, men fortsätter undersöka saken. Är bolaget en del av ett 
ljusskyggt propaganda-maskineri så har jag om inte annat ett uppslag för ett nytt reportage. 

b) Jag ler stort för mig själv eftersom jag inser att erbjudandet både kan lösa mina ekono-
miska bekymmer och öppna nya, spännande karriärvägar. Äntligen!

c) Jag blir lätt beklämd av kopplingarna till regimen ifråga, men ser samtidigt att mediebola-
get arbetar med ett nyskapande koncept. Det är ju dessutom lättare att förändra saker inifrån.

Du är måhända en aning självupptagen, men att du tror att du skulle reagera på ett visst sätt behöver 
ju inte betyda att du också tycker att dessa reaktioner skulle vara de bästa? Du är under alla 
omständigheter en uppriktig person och verkar dessutom känna dig själv bra.

Du vill gärna göra det rätta. Det är bara det att det är så förbaskat svårt att veta vad det rätta är. Du 
är förmodligen ingen ”världsförbättrartyp”. Självutnämnda världssamveten har du kanske till och med 
lite svårt för. Utvecklingen har nog gjort dig en aning resignerad och lite modfälld.

Östgruppen rekommenderar: Se upp för trollsmittan! Det bästa skyddet är att lära sig tänka mer på 
andra. Försök göra en osjälvisk handling om dagen. Börja gärna nu med att bli medlem i Östgruppen 
(ja, vi ser det motsägelsefulla med en självisk rekommendation här, men väljer att blunda för det).

Östgruppen rekommenderar: Var den du är, men (och vi vet att vi här balanserar rakt ner i klyschan) 
våga tro på att du faktiskt kan göra skillnad! Ett steg på vägen, som ligger nära till hands, vore så 
klart att bli medlem i Östgruppen.

Du tickar verkligen alla boxar! Men gäller dina svar hur du tror att du skulle agera eller mer vad du 
önskar? Alldeles oansett svaret så är det vår bestämda uppfattning att ambition ofta smäller högre än 
perfektion.

Östgruppen rekommenderar: Om du inte redan är medlem i Östgruppen så bli det! För vår skull!
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