Rusland

De antwoorden

Vraag 1: Toen president Poetin op 31 december 1999 aantrad als president van Rusland,
sprak hij het volk toe. Welke vrijheden waren volgens hem veilig bij de staat?
A: Vrijheid van meningsuiting
B: Vrijheid van geweten
C: Beide zijn juist

Beide zijn juist. Poetin formuleerde het toen zo: “Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten
zijn fundamentele elementen van een geciviliseerde staat. De bescherming daarvan is bij de
Russische staat in betrouwbare handen.”
Vraag 2: LHBTI-activiste Yulia Tsvetkova staat terecht voor het ‘maken en verspreiden van
pornografische materialen’. Welke gevangenisstraf hangt haar boven het hoofd?
A: 5 jaar
B: 6 jaar
C: 7 jaar
6 jaar. Yulia had op sociale media tekeningen geplaatst van vrouwen. Bij sommige waren ook
geslachtsdelen te zien. De Russische autoriteiten gebruiken dit als excuus om haar voor
langere tijd op te kunnen sluiten. Ze zijn niet zo blij met Yulia’s acties voor vrouwen en de
LBBTI-gemeenschap.
Vraag 3: Hoeveel repressieve wetten heeft Poetin ingevoerd, sinds de Russen in de winter
van 2011-2012 massaal in opstand kwamen tegen oneerlijke verkiezingen?
A: 30
B: 40
C: Meer dan 50

Meer dan 50. Poetin gebruikt deze wetten om dissidente stemmen in de kiem te smoren. Hij wil ten
koste van alles voorkomen dat er in Rusland een Westers gezinde opstand uitbreekt, zoals eerder in
Georgië en Oekraïne. Het gaan om aanscherpingen van reed bestaande wetten en nieuwe wetten.
Een voorbeeld is de wet die de propaganda over niet-traditionele relaties verbiedt onder
minderjarigen. Deze wet wordt in het algemeen gezien als de anti- homowet. Andere wetten plaatsen
maatschappelijke organisaties uit Rusland en daarbuiten onder verscherpt toezicht. Bijvoorbeeld door
ze als ‘buitenlandse spion’ te bestempelen.
Vraag 4: Hoeveel tijdzones zijn er in Rusland?
A: 9
B: 10
C: 11
11 tijdzones. Van Kaliningrad in het westen tot Kamtsjatka in het oosten.
Vraag 5: Homoseksuelen in Rusland mogen minderjarigen volgens de
wet niet ‘lastig vallen ’met:
A: Propaganda voor seksualiteit tussen minderjarigen.
B: Propaganda voor seksuele relaties buitenshuis
C: Propaganda voor niet-traditionele relaties
Propaganda voor niet-traditionele relaties. Deze wet wordt over het algemeen gezien als de antihomowet. De wet wordt gebruikt als excuus om homo’s verbaal en fysiek te kunnen aanvallen. In
de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië gaat het nog een stapje verder. De autoriteiten organiseren
daar klopjachten op homoseksuelen. Ze worden ontvoerd, gemarteld en in sommige gevallen ook

vermoord.
Vraag 6: Welke sporter is GEEN vriend van de tirannieke president van de Russische
deelrepubliek Tsjetsjenië Ramzan Kadyrov?
A: Ruud Gullit
B: Mike Tyson
C: Badr Hari
Ruud Gullit. Hij werd ontslagen als coach van voetbalclub Terek Grozny. Mike Tyson en Badr Hari
zijn vrienden van Kadyrov. Op de foto ligt Badr Hari in het gouden bad van Kadyrov.
Vraag 7: Een Russische organisatie moet zich als ´buitenlandse agent´ laten registreren
als ze:
A: Met buitenlandse justitie in aanraking is geweest
B: Geld ontvangt uit het buitenland en politieke activiteiten uitvoert
C: Te veel buitenlandse werknemers hebben
Een Russische organisatie moet zich als ´buitenlandse agent´ laten registreren als ze geld
ontvangt uit het buitenland en politieke activiteiten uitvoert. Het is heel onduidelijk wat er met
‘politieke activiteiten’ wordt bedoeld. Autoriteiten kunnen een organisatie al om het minste als
‘buitenlandse spion’ bestempelen. ‘Buitenlandse agenten’ staan onder verscherpt toezicht van de
autoriteiten. Daarnaast heeft de term ‘buitenlandse spion’ in de Russische samenleving een hele
negatieve bijklank, namelijk dat van een buitenlandse spion. Gevolg is dat tot ‘buitenlandse agent’
bestempelde organisaties in een sociaal isolement belanden. Niemand wil meer met ze
samenwerken uit angst zelf ook het stempel van buitenlandse agent te krijgen. Vanaf 2020 geldt
de wet tegen ‘buitenlandse agenten’ ook voor individuelen .
Vraag 8: Rusland heeft strenge wetten voor demonstraties. Na hoeveel overtredingen
beland je in de gevangenis?
A: 3 overtredingen in 180 dagen
B: 3 overtredingen in een jaar
C: 3 overtredingen in twee jaar
3 overtredingen in 180 dagen. En een overtreding is snel gemaakt. Je kan er ook meerdere
tegelijkertijd krijgen. Denk aan het dragen van kleding die de autoriteiten niet bevalt. Of het uiten
van een boodschap die in strijd is met Russische waarden. Voorbeelden hiervan zijn er legio. De
meest voorkomende zijn het verzet tegen de Russische annexatie van de Krim en het opkomen voor
de belangen van de LGBTI-gemeenschap.
Vraag 9: In 2019 kreeg LHBTI-activiste Yulia Tsvetkova een boete voor het beheer van 2
LHBTI-websites. Hoe hoog was de boete?
A: €650,B: €700,C: €750,Yulia kreeg een boete van omgerekend € 700,-. Yulia had op haar websites aangegeven dat deze
bedoeld zijn voor mensen boven de 18, zoals de Russische wet voorschrijft. En toch kreeg ze een
boete.
Vraag 10: Bivakmuts, Kat, Terminator en Blondie zijn bijnamen van wie?
A: Leden van de punkrockgroep Pussy Riot
B: Topfiguren uit de schimmige Russische zakenwereld
C: Leden van de lijfwacht van Poetin
Dit zijn de leden van ‘punkrockgroep’ Pussy Riot. Pussy Riot is eigenlijk een feministisch artistiek

collectief, bekend om hun provocerende optredens en kunst. In 2012 gaf Pussy Riot een
onaangekondigd optreden in de belangrijkste kerk van Rusland, de Christus- Verlosserkathedraal in
Moskou. Getooid met hun kenmerkende bivakmutsen zongen ze een punklied als protest tegen de
herverkiezing van Poetin en de grote verwevenheid tussen de staat en de Russisch orthodoxe kerk.
De dames van Pussy Riot werden uiteindelijk opgepakt. 2 van hen werden tot 2 jaar strafkamp
veroordeeld voor hooliganisme en het schenden van religieuze gevoelens. Na de actie van Pussy Riot
hebben de autoriteiten de wet tegen het schenden van religieuze gevoelens aangescherpt.
Vraag 11: Memorial is een van de belangrijkste Russische
mensenrechten-ngo’s. Waarom deze naam?
A: Ter herdenking aan dissident Andrej Sacharov
B: Om de herinnering aan de Goelagkampen te bewaren
C: Ze is opgericht bij de onthulling voor een nationaal monument voor Tsjetsjenië
Om de herinnering aan de Goelagkampen te bewaren. Memorial verzet zich nu ook tegen actuele
mensenrechtenschendingen. Het mensenrechtencentrum van Memorial is 1 van de maatschappelijke
organisaties die op de lijst van ‘buitenlandse agenten’ staat. Ze staan onder verscherpt toezicht van
de autoriteiten.
Vraag 12: In 2020 ondertekende president Poetin een nieuwe wet, waardoor hij
langer aan de macht kan blijven. Tot welk jaar zou hij uiterlijk aan de macht kunnen
blijven?
A: 2034
B: 2036
C: 2038
Als hij alle verkiezingen zou winnen, zou hij tot 2036 aan de macht kunnen blijven. Voorheen moest
hij na achtereenvolgende 2 termijnen aftreden. Dat zou in het geval van Poetin in 2024 geweest zijn.
Vraag 13: Wat is het percentage van vrijspraken bij strafzaken in Rusland?
A: 0.34%
B: 4.2%
C: 5.6%
Het percentage vrijspraken ligt in Rusland op 0,34%.
Vraag 14: Wat is in Rusland de maximale gevangenisstraf voor het beledigen van
‘religieuze gevoelens’?
A: 1 jaar
B: 2 jaar
C: 3 jaar
Op het beledigen van religieuze gevoelens staat een maximale celstraf van 3 jaar. Deze straf is
aangescherpt nadat de feministische ‘punkgroep’ Pussy Riot in 2012 een onaangekondigd en
ongewenst optreden verzorgde in de belangrijkste kerk van Rusland. Tijdens hun lied hekelden ze
de herverkiezing van Poetin en de nauwe banden tussen de Russische staat en de Russischorthodoxe kerk.
Vraag 15: De moord op welke oppositiepoliticus wordt jaarlijks eind februari herdacht
met een grote demonstratie in het centrum van Moskou?
A: Alexej Navalny
B: Boris Nemtsov
C: Boris Berezovski

Dit betreft een herdenking voor Boris Nemtsov. Nemtsov werd op 27 februari 2015 doodgeschoten
op een brug vlakbij het Kremlin in Moskou. Hij was vice-premier toen Boris Jeltsin president van
Rusland was in de jaren negentig. Daarna was hij de leider van een liberale oppositiepartij.
Vraag 16: Onder welke naam is het in Sint-Petersburg gevestigde Internet
Research Agency beter bekend?
A: FSB
B: GROe
C: Trollenfabriek
Dit staat bekent als de trollenfabriek. Vanuit onder andere dit gebouw verspreiden jonge Russen
nepnieuws op het internet.
Vraag 17: De stad Moskou heeft in 2012 de Gay Pride parade verboden. Hoe
lang gold/geldt dat verbod?
A: Alleen dat jaar
B: Vijf jaar
C: 100 jaar
Dit verbod geldt voor 100 jaar.

