
 
 
 
 
 
Felhívás az október 25-én a Mihail Hodorkovszkij, P laton Lebedew és a többi 
Oroszországban fogvatartott politikai fogollyal vál lalt szolidaritás jegyében 
megtartandó, világméret ű felolvasásra  
 
A berlini nemzetközi irodalmi fesztivál (ilb) ezúton kéri fel a művészeket és 
értelmiségieket, az iskolákat és egyetemeket, a rádió és tévéadókat, szinházakat és 
más kultrális szerveződéseket arra, hogy részt vegyenek a Mihail Hodorkovszkijjal, 
Platon Lebedew-vel és a többi Oroszországban fogvatartott politikai fogollyal vállalt 
szolidaritás jegyében megtartandó, világméretű felolvasáson. A felolvasás 2013. 
október 25-én, pénteken,   Mihail  
Hodorkovszkij letartóztatásának tizedik évfordulóján kerül megrendezésre. 
 
Mihail Hodorkovszkijt, a Jukosz olajkonszern korábbi vezetőjét és üzlettársát, Platon 
Lebedew-et két, kétes körülmények között megtartott eljárás során ítélték hosszú 
évekig tartó börtönbüntetésre. 2011 óta az Amnesty International is politikai 
fogolyként tartja őket számon. Az eset jelentőssége jóval túlmutat a két férfi 
személyes sorsának alakulásán. 2003-as bebörtönzésük jó példája annak ,hogyan 
bánik a Putyin-rezsim a másként gondolkodókkal, és jó példája a jogállamiság 
alapvető és egyetemes irányelvei, az orosz alkotmány és az emberi jogok 
megsértésének. 
 
A 2011 decemberében az orosz Állami Dumához kapcsolódó, valamint a 2012 áprilisi 
  elnökválasztásokon elkövetett csalások elleni tüntetések óta az rezsim óriási 
szigorral lép fel a civil társadalom ellen.   A számos korlátózó törvény, a 
letartóztatások és az aránytalanul súlyos bírósági ítéletek hatására egyre inkább 
terjed a félelem az orosz társadalomban.   
 
A Hodorkovszkijjal, Lebedew-vel és a többi politikai fogollyal vállalt szolidaritás 
jegyében október 25-én Hodorkovszkij második perének záró védőbeszédéből, 
Ljudmila Ulizkajával és Boris Akuninnal folytatott levelváltásából és olyan cikkekből 
kell felolvasást tartani, melyeket a börtönben írt a büntető táborokban zajló életről, 
valamint fogolytásairól. A szövegek 2013. július 30-tól elérhetőek lesznek az ilb 
honlapján (www.literaturfestival.com ) angolul, franciául, németül , oroszul és egyéb 
nyelveken.  
 
Kérjük azokat, akiket érdekelődnek a felolvasáson való részvétel iránt , hogy 
lehetőleg 30.09. 2013 az alábbi címen értesítsék az ilb-t a tervezett rendezvényről: 
worldwidereading@literaturfestival.com  
 
Örömünkre szolgálna, ha ezt a felhívást továbbítani tudná más intézményekhez, 
barátokhoz és ismerőshöz. 
 
Szivélyes üdvözlettel: 
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