Bratislava, 5. februára 2021

Odkaz ruskému režimu: Osloboďte Navaľného a zadržiavaných aktivistov
My, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združených v Partnerstve za občianske
vzdelávanie, rozhodne odsudzujeme uväznenie ruského opozičného politika a protikorupčného
aktivistu Alexeja Navaľného.
Alexej Navaľný v auguste 2020 prežil pokus o zabitie zakázanou chemickou látkou, uskutočnený
ruskou tajnou službou. V zlom zdravotnom stave ho previezli do Nemecka, kde sa ho podarilo
vyliečiť, potom sa vrátil do Ruska. Tu ho odsúdili na 3,5 roka väzenia na základe
vykonštruovaného politicky motivovaného obvinenia. Tisíce ruských občanov, ktorí
demonštrovali na námestiach a uliciach stoviek ruských miest za oslobodenie uväzneného
politika a ďalších väzňov svedomia boli počas manifestácií po brutálnych zákrokoch polície
zadržaní.
Žiadame oslobodenie Alexeja Navaľného a všetkých zadržiavaných aktivistov a politických
väzňov. Vyjadrujeme podporu demonštrujúcim odvážnym občanom Ruska v ich zápase za
slobodu, ľudské práva a rozvoj občianskej spoločnosti. Tento zápas môže viesť k demokratizácii
a potrebným reformám po desaťročiach autoritárskeho a dnes čoraz krutejšieho presadzovania
moci.
Obraciame sa na vlády slobodných a demokratických krajín, vrátane vlády Slovenskej republiky
a na vrcholné orgány medzinárodných inštitúcií, vrátane Európskej únie, aby prostredníctvom
cielených personálnych a sektorových sankcií vyvinuli tlak na súčasný kremeľský režim tak, aby
skoncoval s politickými represiami a flagrantným porušovaním ľudských práv. Žiadame od
predstaviteľov Ruska bezpodmienečné dodržiavanie záväzkov v oblasti zákazu chemických
zbraní, neodkladné vyšetrenie pokusu o vraždu Alexeja Navaľného a potrestanie tých, ktorí
tento zločin spáchali.
Sme presvedčení, že občania Ruska si zaslúžia jasný signál podpory a solidarity od všetkých
občanov a predstaviteľov demokratických štátov.
Nezabúdajme ani na našu historickú skúsenosť. Už sa stalo, že nedemokratický režim v Kremli
otvoril cestu k totalite v našej krajine v roku 1948 a v roku 1968 nás vojensky prepadol a nadlho
okupoval. Dnes, našťastie, sme chránení vďaka nášmu členstvu v spoločenstve demokratických
štátov, v EÚ a NATO. Stále platí, že podpora prenasledovaných všade na svete, vrátane Ruska,
je zároveň podporou našej vlastnej slobody a demokracie.
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