
 

 

 

 

 

Convocação para uma leitura mundial em solidariedad e com Mikhail Khodorkovsky, Platon 

Lebedev e todos os presos políticos da Rússia no di a 25 de outubro 

 

O festival internacional de literatura de Berlim (ilb) lança um apelo a artistas e intelectuais, escolas e 

universidades, emissoras de rádio e televisão, teatros e demais instituições culturais para 

participarem de uma leitura mundial em solidariedade com Mikhail Khodorkovsky, Platon Lebedev e 

todos os presos políticos na Rússia. A leitura acontecerá na sexta-feira, dia 25 de outubro de 2013 , 

décimo aniversário da detenção de Mikhail Khodorkovsky.  

  

Por meio de dois julgamentos duvidosos, Mikhail Khodorkovsky, antigo diretor da companhia 

petrolífera Yukos, e seu sócio Platon Lebedev foram condenados a muitos anos de prisão. Eles são 

reconhecidos como presos políticos pela Anistia Internacional desde 2011. A importância desse caso 

transcende em muito o destino pessoal de ambos. Sua detenção em 2003 é típica das ações 

repressivas levadas a cabo pelo regime Putin contra dissidentes e caracteriza uma violação de 

princípios fundamentais e universais que sustentam o estado de direito, a constituição russa e os 

direitos humanos. 

  

Desde os protestos contra a fraude eleitoral durante as eleições para o Duma em dezembro de 2011 

e durante a eleição presidencial de abril de 2012, o governo vem agindo de modo implacável contra a 

sociedade civil. O medo tem sido semeado na sociedade russa por meio de diversas leis repressivas, 

prisões e medidas judiciais excessivas. 

  

Como ato de solidariedade com Khodorkovsky, Lebedev e todos os presos políticos da Rússia, 

queremos ler no dia 25 de outubro extratos do último discurso proferido por Mikhail Khodorkovsky 

durante seu segundo julgamento, assim como de suas cartas trocadas com Lyudmila Ulitskaya e 

Boris Akunin, e de artigos escritos por ele no cárcere sobre a vida dos prisioneiros em campos de 

detenção russos. Esses textos estarão disponíveis no site do ilb (www.literaturfestival.com) em inglês, 

francês, alemão, russo e outros idiomas a partir do dia 30 de julho de 2013. 

  

Caso queira participar da leitura, pedimos a gentileza de informar os detalhes do seu evento até o dia 

30.09.2013, se possível, utilizando o seguinte endereço de e-mail: 

worldwidereading@literaturfestival.com 

Ficaremos gratos se puderem encaminhar este apelo para outras instituições, amigos e conhecidos.  

 

Cordiais saudações, 

Ulrich Schreiber 


