
 
Apel o globalny odczyt solidarno ści z Michaiłem Chodorkowskim, Platonem 
Lebiediewem i wszystkimi wi ęźniami politycznymi w Rosji 
 
Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie (internationales literaturfestival berlin, 
ilb) wzywa artystów i intelektualistów, szkoły i uniwersytety, rozgłośnie radiowe i 
telewizyjne oraz teatry i inne instytucje kultury do uczestnictwa w globalnym odczycie 
będącym wyrazem solidarności z Michaiłem Chodorkowskim, Platonem 
Lebiediewem i wszystkimi więźniami politycznymi w Rosji. Odczyt odbędzie się w 
piątek, 25 października 2013 roku , w dziesiątą rocznicę aresztowania Michaiła 
Chodorkowskiego. 
 
Michaił Chodorkowski, były prezes spółki naftowej Jukos oraz jego partner 
gospodarczy Platon Lebiediew zostali skazani w dwóch nieprzejrzystych procesach 
sądowych na długoletnie kary więzienia. Od roku 2011 są traktowani przez 
organizację Amnesty International jako więźniowie polityczni. Sprawa obu 
oskarżonych ma szerszy wydźwięk i głębsze znaczenie niż jedynie ich losy osobiste. 
Ich aresztowanie w roku 2003 jest przykładem postępowania reżimu Władimira 
Putina przeciwko opozycyjnym opiniom, łamaniu podstawowych i uniwersalnych 
zasad państwa prawa, rosyjskiej konstytucji i praw człowieka. 
 
Od czasu protestów przeciwko sfałszowanym wyborom do Dumy w grudniu 2011 
roku i wyborom prezydenckim w kwietniu 2012 roku rosyjski reżim skierował swą 
agresję przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. Represyjne ustawy, aresztowania 
oraz nieprzejrzyste wyroki sądowe powodują wzrost poczucia lęku w społeczeństwie 
rosyjskim. 
 
W akcie solidarności z Chodorkowskim, Lebiediewem i innymi więźniami politycznymi 
w Rosji zostaną w dniu 25 października odczytane fragmenty orędzia końcowego z 
drugiego procesu Chodorkowskiego, fragmenty jego korespondencji z Ludmiłą 
Ulitzkają i Borysem Akuninem oraz teksty o jego życiu w łagrze i jego 
współwięźniach które napisał w więzieniu. Teksty zostaną opublikowane 30 lipca 
2013 r. na stronie festiwalu literatury (www.literaturfestival.com) w językach 
angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i innych. 
 
Prosimy wszystkich, którzy są zainteresowani organizacją odczytu o przekazanie 
festiwalowi literatury informacji o planowanym odczycie do dnia 30.09.2013 roku na 
adres: worldwidereading@literaturfestival.com 
 
Prosimy również o przekazanie niniejszego apelu do innych instytucji, do przyjaciół i 
znajomych. 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami 
 
Ulrich Schreiber 


