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UPPROP	  FÖR	  INTERNATIONELL	  SOLIDARITETSDAG	  MED	  FOLKET	  I	  ODESSA	  DEN	  
10	  APRIL	  2017	  

	  

	  
Dagarna	  efter	  2	  maj	  2014	  besökte	  folk	  det	  utbrända	  fackföreningshuset	  i	  Odessa	  och	  lämnade	  blommor.	  Senare	  
kom	  byggnaden	  att	  spärras	  av.	  Installerade	  minnesmärken	  på	  Kulikovafältet	  har	  vandaliserats	  och	  rivits	  ner.	  

Anhöriga	  och	  andra	  som	  besöker	  platsen	  trakasseras	  och	  ibland	  attackeras	  de	  fysiskt	  av	  högerextrema	  grupper.	  

Foto:	  Gail	  Orenstein/Corbis	  

	  

	  

För	  att	  rikta	  uppmärksamheten	  till	  den	  ukrainska	  regeringens	  repression	  av	  oppositionella	  krafter	  i	  
Odessa	  och	  Ukraina	  gör	  Odessas	  solidaritetskampanj	  ett	  upprop	  för	  en	  internationell	  solidaritetsdag	  
med	  folket	  i	  Odessa	  den	  10	  april	  2017.	  	  

-   Allmän	  uppslutning	  för	  den	  internationella	  solidaritetsdagen	  med	  folket	  i	  Odessa	  10	  april	  
2017!	  

-   Frige	  Alexander	  Kushnarev,	  Anatolij	  Slobodyanik	  och	  samtliga	  politiska	  fångar	  i	  Ukraina!	  
-   Stoppa	  förtrycket	  mot	  släktingar	  och	  andra	  som	  stödjer	  de	  som	  mördades	  2	  maj	  2014!	  
-   Nej	  till	  högerextremism	  i	  Ukraina	  och	  resten	  av	  världen!	  

Odessa	  solidaritetskampanj	  efterlyser	  möten,	  vakor	  och	  demonstrationer	  utanför	  ukrainska	  
ambassader	  och	  konsulat	  runt	  om	  i	  världen.	  Aktivister	  för	  fred	  stödjer	  uppropet	  och	  planerar	  att	  
överlämna	  ett	  protestbrev	  till	  den	  ukrainska	  ambassaden.	  	  

Vi	  uppmanar	  andra	  att	  också	  stödja	  den	  internationella	  solidaritetsdagen.	  Sprid	  gärna	  detta	  upprop.	  	  

Sprid	  gärna	  detta	  upprop.	  
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Du	  är	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  Aktivister	  för	  fred	  om	  du	  aktivt	  vill	  visa	  ditt	  stöd	  för	  folket	  i	  
Odessa.	  Skicka	  meddelande	  via	  Facebook	  eller	  e-‐posta	  aktivisterforfred(snabel-‐a)gmail.com	  för	  att	  
komma	  i	  kontakt	  med	  oss.	  

Planerar	  du	  en	  aktion	  utanför	  Stockholm,	  Sverige	  kontaktar	  du	  Odessa	  solidaritetskampanj	  
på	  DefendersFJE(snabel-‐a)hotmail.com	  och	  anmäler	  intresse.	  

Bakgrund	  

Sedan	   februari	   2014	   då	   den	   demokratiskt	   valde	   presidenten	   Viktor	   Janukovytj,	   i	   strid	   mot	  
konstitutionen	  och	  med	  stöd	  från	  västliga	  regeringar	  och	  högerextrema	  paramilitära	  grupper,	  avsattes	  
har	  det	  ukrainska	  folkets	  yttrandefrihet	  ständigt	  inskränkts.	  	  

För	  den	  ukrainska	  regeringen	  är	  kravet	  om	  en	  oberoende	  internationell	  utredning	  för	  mordbranden	  i	  
Odessa	  2	  maj	  2014	  särskilt	  besvärande.	  	  

23	   februari	   2017	   greps	   Alexander	   Kushnarev	   (65	   år)	   av	   den	   ukrainska	   säkerhetstjänsten	   (SBU).	  
Kushnarev,	  som	  är	  vald	  till	  Limansk	  kommunfullmäktige,	  är	  även	  far	  till	  en	  av	  de	  unga	  som	  mördades	  i	  
fackföreningshuset	  i	  Odessa	  2	  maj	  2014.	  Fadern	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  mordet	  på	  hans	  son	  utreds	  och	  
att	  ansvariga	   ställs	   inför	   rätta.	  Även	  Anatolij	   Slobodyanik	   (68	  år),	   som	  är	  pensionerad	  militärofficer	  
(generallöjtnant)	   och	   ordförande	   för	   Odessas	   veteranorganisation,	   greps.	   Det	   är	   oklart	   vad	   de	   är	  
anklagade	  för	  och	  varför	  de	  hålls	  fängslade.	  Tidigare	  påstod	  Odessas	  chefsåklagare	  Oleg	  Zhuchenko	  att	  
de	  två	  planerade	  att	  kidnappa	  en	  folkvald	  i	  Rada	  -‐	  Ukrainas	  parlament.	  Dessa	  anklagelser	  har	  mötts	  
med	  kritik	  från	  flera	  håll	  inklusive	  från	  politiker	  och	  f.d.	  diplomater.	  

Denne	  folkvalde	  Alexei	  Goncharenko,	  som	  är	  invald	  på	  mandat	  från	  president	  Petro	  Porosjenkos	  parti,	  
är	  kontroversiell	  även	  för	  den	  nuvarande	  ukrainska	  regeringen.	  2	  maj	  2014	  var	  han	  på	  plats	  i	  Odessa	  
och	  rapporterade	  i	  direktsändning	  i	  ukrainsk	  tv	  om	  att	  ”seger	  över	  separatisterna”	  och	  möttes	  med	  
applåder	  från	  studion.	  Goncharenko	  gick	  även	   in	   i	  byggnaden	  och,	  bland	  annat,	   fotograferades	  han	  
intill	  Kushanarevs	  döda	  son.	  	  

	  

	  
Foto	  från	  domstolsförhandlingar	  mot	  Alexander	  Kushnarev	  och	  Anatolij	  Slobodyanik	  10	  mars	  2017.	  

Foto:	  Таймер	  
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Ytterligare	  en	  person	  sitter	   i	  husarrest,	  medan	  Kushanarev	  och	  Slobodynanik	  hålls	   i	  förvar	  i	  Odessa.	  
Där	   anses	   förhållandena	   i	   fängelset	   syfta	   till	   att	   bryta	   ner	   de	   fängslades	   vilja	   att	   motstå.	   Förena	  
Nationerna	  (FN)	  har	  rapporterat	  om	  omänskliga	  förhållanden	  och	  framtvingade	  ”bekännelser”	  då	  de	  
fängslade	  hålls	  av	  den	  ukrainska	  säkerhetstjänsten	  i	  Odessa.	  	  

De	  båda	  äldre	  männen	  har	  långvariga	  hjärtproblem	  och	  det	  föreligger	  en	  oro	  för	  att	  de	  inte	  kommer	  
att	  överleva	  fångenskapen.	  I	  början	  av	  mars	  rapporterades	  att	  Slobodynaniks	  hälsotillstånd	  försämrats.	  
Läkare	   tillkallades	  och	  uttalade	  sig	  om	  att	  de	   inte	   förstår	  varför	  den	   f.d.	  generallöjtnanten	   inte	  ges	  
husarrest	  istället	  för	  att	  sitta	  fängslad.	  De	  ukrainska	  myndigheterna	  vägrar	  att	  ta	  hänsyn	  till	  detta	  i	  sina	  
bedömningar.	  Slobodyanik	  uteblev	  från	  senaste	  domstolsförhandlingen	  p.g.a.	  sitt	  hälsotillstånd.	  Där	  
beslutades	  att	  han	  hålls	  fängslad	  till	  mitten	  av	  maj.	  Kushanarev	  kommer	  att	  sitta	  fängslad	  åtminstone	  
till	  slutet	  av	  april	  då	  nya	  domstolsförhandlingar	  är	  inplanerade.	  

Efter	  att	  de	  två	  männen	  greps	  har	  den	  ukrainska	  polisen	  sökt	  igenom	  deras	  hem,	  men	  även	  hemmen	  
till	   deras	   anhöriga	   och	   andra.	   Det	   har	   även	   börjat	   dyka	   upp	   illavarslande	   rapporter	   om	   att	  
myndigheterna	  planerar	  att	  gripa	  fler	  släktingar	  och	  andra	  som	  visar	  sitt	  stöd	  till	  offren	  för	  massmordet	  
i	  Odessa	  2	  maj	  2014.	  Syftet	  anges	  vara	  att	  framtvinga	  ”bekännelser”	  om	  planer	  på	  våldsamma	  aktioner	  
mot	   den	   ukrainska	   regeringen.	   Förenta	   Nationerna	   har	   flera	   gånger	   rapporterat	   om	   förekomst	   av	  
framtvingade	  ”bekännelser”	  i	  ukrainska	  fängelser	  inklusive	  i	  Odessa.	  

Om	  de	  modiga	  rösterna	  kring	  massmordet	  i	  Odessa	  tillåts	  tystas	  kommer	  Ukraina	  ha	  tagit	  ytterligare	  
ett	  steg	  på	  vägen	  till	  att	  bli	  en	  odemokratisk	  polisstat	  som	  samarbetar	  med	  mordiska	  högerextrema	  
grupper.	  	  

10	  april	  är	  ett	  datum	  av	  stor	  betydelse	  för	  alla	  med	  anknytning	  till	  Odessa.	  Detta	  datum	  1944	  
befriades	  Odessa	  efter	  år	  av	  axelmakternas	  ockupation.	  	  

Gör	  en	  insats	  10	  april	  2017	  och	  alla	  andra	  dagar	  för	  folket	  i	  Odessa	  och	  Ukraina!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Aktivister	  för	  fred	  är	  ideell	  förening	  som	  bildades	  9	  maj	  2015	  och	  som	  arbetar	  för	  1)	  Fred	  på	  jorden	  
och	  fred	  med	  jorden,	  2)	  Stöd	  till	  konfliktlösning	  och	  ja	  till	  fredsförhandlingar	  –	  nej	  till	  krig,	  3)	  Ja	  till	  
gemensam	  säkerhet	  –	  nej	  till	  upprustning	  och	  4)	  Ja	  till	  investeringar	  för	  social	  rättvisa	  och	  miljön	  –	  nej	  
till	  åtstramningspolitiken	  i	  Ukraina,	  Europa	  och	  världen.	  	  

https://aktivisterforfred.wordpress.com	  

Odessa	  solidaritetskampanj,	  som	  är	  ett	  projekt	  av	  United	  National	  Antiwar	  Coalition	  (UNAC),	  
grundades	  maj	  2016	  efter	  den	  andra	  årsdagen	  till	  minne	  av	  massmordet	  i	  Odessa	  2	  maj	  2014.	  En	  
delegation	  med	  UNAC-‐medlemmar	  från	  Amerikas	  Förenta	  Stater	  deltog	  en	  minnestund	  som	  hölls	  vid	  
Kulikovafältet	  i	  Odessa.	  	  

www.odessasolidaritycampaign.org	  -‐	  www.unacpeace.org	  


