Upprop för en global solidaritetsläsning för Michail Chodorkowski, Platon
Lebedew och alla andra politiska fångar i Ryssland den 25 oktober.

Den internationella litteraturfestivalen berlin (ilb) uppmanar konstskapande och
intelektuella, skolor och universitet, radio- och tv-sändare, teatrar och andra
kulturinstitutioner att delta i en världsomspännande solidaritetsläsning för Michail
Chodorkowski, Platon Lebedew och alla andra politiska fångar i Ryssland.
Läsningarna kommer att ske den 25 oktober 2013, med anledningen av tioårsdagen
av Michail Chodorkowskis fängslande.
Michail Chodorkowski, den tidigare ägaren av oljekoncernen Jukos och dennes
affärspartner Platon Lebedew dömdes i tvivelaktiga rättegångar till långa
fängelsestraff. 2011 betecknades de av Amnesty International som politiska fångar.
Betydelsen av fallet går långt utöver de båda männens personliga situation och öde.
Deras fängslande 2003 är ett tydligt exempel på hur Putin-regimen behandlar
oliktänkande, hur man trampar elementära och universella rättsstatliga principer
under fötterna och ignorerar den ryska författningen och de mänskliga rättigheterna.
Sedan protesterna mot valfusket i samband med Dumavalen i december 2011 och
presidentvalen i april 2012 har regimen med stor brutalitet attackerat det ryska
civilsamhället. De många repressiva lagarna, häktningarna och de hårda
fängelsedomarna har lett fram till en allmän osäkerhet och rädslan har spritt sig i
Ryssland.
I solidaritet med Chodorkowski, Lebedew och alla övriga politiska fångar i Ryssland
kommer vi den 25 oktober att läsa upp utdrag från Michail Chodorkowskis försvarstal,
som han höll i slutet av sin andra rättegång. Vidare kommer vi att läsa utdrag från
Chodorkowskis brevväxling med Ljudmila Ulizkaja och Boris Akunin samt artiklar
som han skrivit under sin fängelsetid om sina medfångar och livet i de ryska
strafflägren. Texterna kan från och med den 30 juli 2013 laddas ned från ilb:s
hemsida (www.literaturfestival.com). De är översatta till engelska, franska, tyska,
ryska och andra språk.
Vi ber alla som vill organisera läsningar att under följande E-postadress informera ilb
om de planerade evenemangen fram till den 30.09.2013:
worldwidereading@literaturfestival.com
Det skulle glädja oss om ni kan sprida detta upprop till andra institutioner, vänner och
bekannta.
Med vänlig hälsning
Ulrich Schreiber

