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Människorättssituationen i Ryssland har förvärrats snabbt under senare år. Massprotester 
utlöstes efter valet i maj 2012 när Vladimir Putin återigen intog presidentposten efter ett 
mycket kritiserat val. Många krävde större medborgerliga och politiska fri- och rättigheter - 
vilket besvarades med våld, förtryck och ännu större restriktioner.

En rad lagar har introducerats som har inneburit allvarliga angrepp mot rätten till yttrande-, 
mötes- och föreningsfrihet. Våld och diskriminering mot hbtq-personer har ökat kraftigt, 
delvis på grund av nya homofobiska lagar, men också på grund av hatkampanjer drivna av 
landets politiker. Samtidigt bötfälls organisationer som arbetar för hbtq-personers 
rättigheter eftersom myndigheterna, på grund av vaga definitioner i lagstiftningen, kan 
betrakta organisationernas arbete som ”propaganda för icke-traditionella sexuella 
relationer”.

Otaliga fall av godtyckliga ingripanden mot oliktänkande visar tydligt hur de ryska 
myndigheterna gång på gång utnyttjar rättssystemet för att förtrycka politisk opposition. 



Brott mot yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet

Yttrandefriheten i landet är kraftigt begränsad. Ryska medier är till större delen statligt 

kontrollerade och tv-kanaler används inte sällan för att på bästa sändningstid smutskasta 
regeringskritiker. Den våg av protester som utlöstes i samband med parlaments- och 
presidentvalen 2011 och 2012 har lett till en mängd kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Som ett led i att tysta regeringskritiker och förtrycka oliktänkande har två nya 
lagar införts och elva lagändringar har gjorts.

Den 1 juli 2012 - strax efter gripandet av medlemmar i punkbandet Pussy Riot - trädde lagen som 
kriminaliserar ”hädelse” i kraft. Lagen förbjuder ”kränkning av religiösa känslor” på offentlig plats 
och den som gör sig skyldig till brottet riskerar upp till tre års fängelse.

Pussy Riot
Nadja Tolokonnikova, Marija Aljochina
och Jekaterina Samutsevitj greps i
mars 2012 efter att ha framfört 
en provokativ men fredlig protestsång
mot president Putin i Frälsarkatedralen 
i Moskva. Två av medlemmarna, Marija
och Nadja, avtjänar för närvarande
tvååriga fängelsestraff för ”huliganism
motiverat av religiöst hat”. Domen mot
Samutsevitj upphävdes efter överklagan
och hon frigavs den 10 oktober. Den 18
december 2013 röstade det ryska
parlamentet igenom en amnestilag –
som innebär att Marija och Nadja
benådas, tillsammans med 26 000 andra
fångar. 

Läs mer om Pussy Riot:
T  vå års fängelse för medlemmarna i Pussy Riot
Amnesti får inte ersätta ett rättssystem

Aleksej Navalnyj
Den 27 oktober 2012 samlades ett dussintal demonstranter framför ryska säkerhetstjänstens 
högkvarter i Moskva för att protestera mot tortyr och förtryck. Flera kända aktivister greps av 
polisen. Den 30 oktober respektive 4 december bötfälldes den kände oppositionspolitikern och 
aktivisten Aleksej Navalnyj och hans kollega Sergej Udaltsov för att ha organiserat och deltagit i 
demonstrationen som enligt myndigheterna stred mot den allmänna ordningen. Domaren i fallet 
ska ha vägrat att godta videoinspelningar av händelsen som bevis och nekat Navalnyjs advokat ett
korsförhör med de poliser som grep honom. 

I juli i år dömdes Navalnyj, i ett annat fall, till fem års fängelse för förskingring. Anklagelserna mot 
honom var högst tvivelaktiga och bevisningen var mycket svag. Han släpptes senare mot borgen. 
Rättegången mot Navalnyj visar tydligt hur de ryska myndigheterna missbrukar rättssystemet för 
att komma åt regeringskritiker och förtrycka politisk opposition och aktivism. 

Läs mer om Aleksej Navalnyj: Domen mot Navalnyj en parodi på rättvisan

   
Punkbandet Pussy Riot i januari 2012

http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-tvaa-aars-faengelse-foer-medlemmarna-i-pussy-riot-44450
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/domen-mot-navalnyj-en-parodi-paa-raettvisan-63647
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-amnesti-faar-inte-ersaetta-ett-raettssystem-73538
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-tvaa-aars-faengelse-foer-medlemmarna-i-pussy-riot-44450


Leonid Razvozzjajev
Den ryske oppositionsaktivisten Leonid Razvozzjajev kidnappades av ryska säkerhetsagenter i 
oktober 2012 i Kiev, Ukraina, där han befann sig för att ansöka om flyktingstatus hos FN:s 
flyktingkommissariat. Razvozzjajev uppgav att han efter kidnappningen hölls på en hemlig plats i 
Ryssland där han misshandlades och tvingades att underteckna ett erkännande för att ha planerat 
ett ”massupplopp” i Ryssland på utländsk order. De ryska myndigheterna avfärdade anklagelserna 
om misshandel och vägrade att genomföra en utredning. 

Läs mer om Leonid Razvozzjajev: Oppositionsaktivist har kidnappats

Rätten till mötesfrihet har kraftigt

begränsats genom lagstiftning som belägger
demonstrationernas organisatörer med dryga
böter om de bryter mot de regelverk som ofta
används godtyckligt av myndigheterna. Bara
under 2013 har över 600 personer gripits under
81 manifestationer i och omkring Moskva.

Demonstrationer och protester betraktas per
automatik som olagliga om de inte uttryckligen 
har sanktionerats av myndigheterna. I juni 2012
gjordes ett tillägg i lagen om offentliga möten och
demonstrationer som kom att innebära en
omfattande byråkrati kring att få mötestillstånd och
dramatiskt höjda straff för administrativa förseelser.
Demonstrationer har rutinmässigt förbjudits eller
stoppats med olagliga medel, medan
regeringsvänliga demonstrationer ofta tillåts 
fortsätta ostört. Flera fall av polisbrutalitet mot
demonstranter och journalister har rapporterats, 
men anmälningarna leder sällan till utredning. 

Protesterna på Bolotnajatorget
I maj 2012 utlöstes en våg av massprotester efter 
de omstridda parlaments- och presidentvalen under
2011 och 2012. Hundratals demonstranter greps vid den så kallade miljonmarschen på 
Bolotnajatorget i Moskva – några enbart för att ha burit vita rosetter som en symbolisk protest mot 
valfusk. Tre personer, Vladimir Akimenkov, Michail Kosenko och Artiom Saviolov, greps i 
samband med protesterna, enbart för att fredligt ha utövat rätten till yttrande- och mötesfrihet. 
Tretton personer står inför rätta i det så kallade Bolotnajafallet och flera sitter fortfarande häktade.  

Aleksandr Donskoj äger det nyligen 

nedstängda ”Museum of Power” i Sankt 

Petersburg. Museet stängdes ned kort efter 

att polisen beslagtagit en målning som 

föreställde president Vladimir Putin och 

premiärminister Dimitrij Medvedev i 

kvinnounderkläder, med motivet att den 

satiriska framställningen bröt mot vissa – 

ospecificerade - lagar. Även andra satiriska 

målningar av politiker beslagtogs. 

Alexander Donskoj säger:

- Begränsningarna i yttrandefriheten har 

gjort att vi inte ställa ut konstverk som vi 

anser att allmänheten borde få se. 

Konstnärer tvingas fly och söka asyl 

utomlands. Jag ser ingen framtid för mig 

själv. Trycket från säkerhetstjänst, 

åklagarmyndigheten och myndigheterna i 

allmänhet är alldeles för stort. Det här är en 

tydlig signal om att bara konst som 

sanktioneras av myndigheterna kommer att 

tillåtas.

http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-oppositionsaktivist-har-kidnappats-48379


 

Läs mer om Bolotnajafallet: 
Tvångsvård för att tysta oliktänkande
Peaceful protesters standing trial in Bolotnaya case should be immediately released

Michail Chodorkovskij 
Michail Chodorkovskij blev under 1990-talet en av Rysslands rikaste och mäktigaste män då han 
köpte flera statliga bolag, bland annat oljebolaget Yukos. Chodorkovskij och hans kollega Platon 
Lebedev greps 2003. De ställdes inför rätta och dömdes 2004 till fängelse för skattebrott och 
bedrägeri. I stället för att bli benådade efter halva strafftiden väcktes nya åtal mot de båda 
männen, denna gång för påstådd förskingring och penningtvätt. Den 27 december 2010 dömdes 
de på nytt till fängelse, denna gång till elva år. Strafftiden har kortats ned av högsta domstolen, 
senast i augusti 2013 och de ska friges nästa år. 

Amnesty anser att anklagelserna och domarna mot Chodorkovskij och Lebedev är politiska och 
främst grundar sig på Chodorkovskijs kritik mot Putin och kravet på politiska reformer. 

Den 18 december kom beskedet att det ryska parlamentet, Duman, enhälligt röstat för en amnesti 
som president Putin lagt fram i ett dekret. Resultatet av amnestin var att ett stort antal fångar 
benådades, bland dem de två medlemmarna i Pussy Riot och Michail Chodorkovskij.
Amnesty välkomnade frigivningarna men framförde samtidigt kritik mot att domarna inte 
upphävdes.

Läs mer om Michail Chodorkovskij: 
Domen mot Chodorkovskij och Lebedev måste dras tillbaka

Michail Kosenko dömdes den 8 
oktober 2013 till psykiatrisk 
tvångsvård efter att ha deltagit i 
protesterna på Bolotnajatorget. 
Åklagaren hävdade att Kosenko hade 
använt våld mot polisen och att han 
utgjorde en fara för sig själv och för 
samhället. Domen kom efter en 
bristfällig rättegång där domaren 
bland annat vägrat att tillåta en 
oberoende undersökning av 
Kosenkos mentala hälsa och inte 
heller godtagit videoinspelningar från 
demonstrationerna – som tydligt visar 
att han inte var inblandad i några 
våldsamheter – som bevisning. 
Amnesty International kallar domen för 
ett eko av en av de värsta formerna av 
övergrepp - tvångsintagning på 
mentalsjukhus - som användes för att 
tysta oliktänkande i det forna Sovjet.

Michail Kosenko har hållits frihetsberövad sedan juni 2012

http://www.amnesty.se/press/#/pressrelease/view/ryssland-domen-mot-chodorkovskij-och-lebedev-maaste-dras-tillbaka-552240
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/046/2013/en/02da7846-d938-428a-b7cc-b7ed9e3b0dff/eur460462013en.pdf
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/68296/


Föreningsfriheten har begränsats genom lagen om ”utländska agenter” som 

introducerades 2012 och som blev startskottet för en våg av tillslag mot icke-statliga 
organisationer runt om i Ryssland. Bland annat genomfördes en räd mot Amnesty 
Internationals kontor i Moskva. Lagen kräver att alla icke-statliga organisationer som mottar
utländskt stöd och engagerar sig i vagt definierade ”politiska aktiviteter” registrerar sig 
som utländska agenter. 

De rättsfall som åklagarmyndigheten driver mot icke-
statliga organisationer har lett till höga böter för flera
organisationer och deras ledare. Många organisationer
över hela landet har hotats att ställas inför liknande
påföljder om de inte registrerar sig som ”utländska
agenter”. Lagen syftar till att demonisera organisationer
och grupper som bedriver opinionsbildning i Ryssland,
och har mött stark kritik både från FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter och
Europarådets parlamentariska församling, där 
Ryssland är medlem.

Den 16 oktober 2013 förlorade människorätts-
organisationen Memorial i staden Rjazan en rättstvist
efter att ha vägrat att registrera sig som ”utländska
agenter”. Det är ytterligare ett steg i en mycket
oroväckande utveckling för ryska icke-statliga
organisationer i landet och illustrerar de skrämmande
konsekvenser som lagen får för människorättsarbetet i
landet. 
Läs mer: Ytterligare ett bakslag för mänskliga
rättigheter

I oktober 2012 godkändes den nya lagen om högförräderi i Rysslands parlament. 
Eftersom rysk lag inte har en tydlig definition av vad nationell säkerhet innebär, kan lagen tillämpas
godtyckligt av myndigheterna. Det innebär stor fara för människorättsaktivister och icke-statliga 
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Läs mer om begränsningar i föreningsfriheten:

Ny lag om högförräderi hotar organisationer och människorättsaktivister
President Putins häxjakt
Nya tillslag mot organisationer som får utländska bidrag
Amnesty International’s Moscow Office inspected   
NGOs given hefty fines, risk closure   

Läs mer om brott mot yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet:

Further attacks on freedoms of expression, association and assembly, reprisals against NGOs 
and harassment of human rights defenders in Russia
The Russian Federation continues to strangle freedom of peaceful assembly

Polina Andrianova arbetar för 
organisationen Vykhod, som är en av 
de många organisationer som blivit 
måltavla för myndigheterna under den
nya lagen:

- Som människorättsaktivist i 
Ryssland arbetar man under konstant 
hot. Som hbtq-organisation betraktas 
allt vi gör som propaganda: det vi 
publicerar på internet, manifestationer
vi organiserar. Vi vet att 
myndigheterna när som helst kan 
komma och ge oss dyra böter som vi 
inte har råd att betala. Trakasserier 
och våld mot aktivister har också 
ökat. Myndigheterna måste utreda 
attackerna, ställa förövarna till svars 
och förhindra att de återupprepas.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/043/2012/en/c8a78af8-d4c4-4e8d-84cf-288ffaa80b43/eur460432012en.pdf%20
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR46/039/2013/en/da950568-1189-402e-b708-9d8534f261f3/eur460392013en.pdf%20
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR46/039/2013/en/da950568-1189-402e-b708-9d8534f261f3/eur460392013en.pdf%20
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR46/019/2013/en/051a48eb-6fbd-460c-9165-ece9bc6162d6/eur460192013en.pdf%20%20
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/amnesty-international-s-moscow-office-inspected-2013-03-25%20
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-nya-tillslag-mot-organisationer-som-faar-utlaendska-bidrag-56324
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-president-putins-haexjakt-58155
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-ny-lag-om-hoegfoerraederi-hotar-organisationer-och-maenniskoraettsaktivister-48961
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/68654/
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/68654/
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/68654/
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/68654/


Homofobisk lagstiftning som 
förtrycker hbtq-personers rätt till yttrande- 
och mötesfrihet infördes 2013 och 
har redan uppmuntrat till homofobiskt våld. 

Hbtq-manifestationer, som under de nya 
lagarna kan betraktas som ”propaganda för 
icke-traditionella sexuella relationer”, har 
förbjudits eller upplösts av våldsamma
motdemonstrationer. Istället för att skydda
demonstranterna från homofobiska attacker 
från motdemonstranter, har polisen istället 
gripit dem.

Den nya lagen är ytterligare ett bevis på de 
ryska myndigheternas brist på respekt för 
sina folkrättsliga förpliktelser. Lagen bryter 
mot förbudet mot diskriminering och är ett 
allvarligt angrepp mot grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Läs mer:

Den nya lagen är ett angrepp mot 
grundläggande mänskliga rättigheter

Gay activists arrested despite being
victims of violence

Tortyr och misshandel

Anklagelser om tortyr och misshandel av rysk polis mot fängslade personer är vanliga, men
fallen utreds sällan. Polisen kringgår existerande juridiska skyddsåtgärder mot tortyr, 
genom bland annat användandet av hemliga och avlägsna förvarslokaler. Detta är särskilt 
vanligt i Nordkaukasus. Att hänvisa till ”hantering av våldsamma fångar” för att rättfärdiga 
våldet är vanligt och man utser inte sällan statligt anställda advokater - som är kända för att 
förbise tecken på tortyr - för att representera offren.

Tortyr är vanligt förekommande för att tvinga fram “erkännanden”. Advokater som försöker 
förhindra att deras klienter ger falska erkännanden och som protesterar mot kränkningar av deras 
rättigheter ses ofta som ett hinder för rättvisans gång, snarare än en grundläggande garant för 
den. 

De senaste åren har flera personer kidnappats av utländska säkerhetstjänster som arbetar i 
Ryssland och sedan med tvång överlämnats till olika centralasiatiska länder. Särskilt 
medborgaraktivister och medlemmar i islamistiska grupper eller politiska partier riskerar att 
utlämnas till länder där de kan komma att utsättas för tortyr - oavsett deras status som 
asylsökande och helt utan hänsyn till eventuella uppmaningar från Europadomstolen. 

Polisen avbryter Pridefestivalen i Moskva 2012

Den 4 augusti gick fyra män in på en hbtq-
klubb i Tiumen där de fysiskt och verbalt 
misshandlade flera besökare. Polisen grep 
gärningsmännen, men när offren kom till 
polisstationen för att göra en anmälan 
lämnades de ensamma i ett rum tillsammans 
med förövarna, som fortsatte att hota dem. 
Förövarna släpptes senare.

Polisen stoppar Pride i Moskva 2012

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-gay-activists-arrested-despite-being-victims-violence-2013-05-25
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-gay-activists-arrested-despite-being-victims-violence-2013-05-25
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-den-nya-lagen-aer-ett-angrepp-mot-grundlaeggande-maenskliga-raettigheter-62870
http://www.amnesty.se/press/#/news/view/ryssland-den-nya-lagen-aer-ett-angrepp-mot-grundlaeggande-maenskliga-raettigheter-62870


Jusup Kasijmatjunov, en uzbekisk medborgare och flykting i Ryssland, kidnappades den 14 
december 2012 i Moskva av uzbekisk säkerhetstjänst. Han tros därefter ha förts till till Uzbekistan, 
där han kan ha utsatts för tortyr. 
Läs mer: Uzbek man risks forcible return from Russia

Inal Berov kidnappades den 6 mars 2012 på sin arbetsplats och fördes till Naltjik, huvudstad i 
den ryska delrepubliken Kabardinien-Balkarien, där han utsattes för tortyr. Han ska senare ha 
hotats av polis för att ta tillbaka anklagelserna om tortyr. 
Läs mer: Police threaten man complaining of torture

Läs mer om tortyr och misshandel:
Tortyrens återkomst i Centralasien

Nordkaukasus

23-årige Rustam Ausjev, boende i Ingusjien, sågs senast

den 17 februari 2012 vid järnvägsstationen Mineralnyje 

Vody i den närliggande regionen Stavropol. En dag efter 

försvinnandet talade en släkting till Ausjev med personal

på stationen som uppgav att de sett en ung man föras 

bort av säkerhetstjänst. Ausjevs familj rapporterade 

uppgifterna till myndigheterna och krävde en utredning -

men i slutet av 2012 hade han fortfarande inte 

återfunnits.

Läs mer: Young man disappeared in North Caucasus

Regionen är fortsatt mycket instabil 
med attacker från väpnade grupper 
mot säkerhetsstyrkor, polis och 
civila. Den 3 maj 2012 dödades 13 
personer och 110 skadades i en 
självmordsattack i Machatjkala, 
Dagestan. 

Tortyr och misshandel av fångar i 
regionen är vanligt förekommande. 
För den fängslade är försvars-
advokaten ofta den enda kontakten 
med omvärlden som kan intyga att 
tortyr har förekommit och som kan 
stå upp för deras rättigheter - men 
advokater i Nordkaukasus blir ofta 
själva trakasserade, hotade och 
ibland misshandlade. De advokater 
som vågar sig på att konfrontera 
orättvisorna i Nordkaukasus, faller 
ofta själva offer för dem. Samtidigt 
åtnjuter de tjänstemän som begår 
övergreppen straffrihet.  

Bilder på några av de personer som försvunnit i Ingusjien sedan 2002

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/003/2012/en/f45930c7-1827-48bf-ad78-abe3a28c08f4/eur460032012en.pdf%20
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/62853/
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR46/021/2013/en/4f7fbbc7-11e0-46cc-962d-e313620cfcd1/eur460212013en.pdf%20
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/052/2012/en/af56aff2-8559-4e0f-b9f5-0f451e8c4338/eur460522012en.pdf%20


Attacker mot journalister och människorättsförsvarare

Trakasserier och våld mot människor som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och 
avslöja kränkningar är ett utbrett problem i Ryssland och kanske särskilt i Nordkaukasus, 
där bristen på säkerhet för journalister och människorättsförsvarare är mycket allvarlig. 
Flera fall av kidnappningar och mord på journalister och människorättsförsvarare har skett i
regionen.  

År 2006 sköts journalisten Anna Politkovskaja till döds – och sju år senare har hjärnan bakom 
mordet ännu inte identifierats. Ingen har heller ställts inför rätta för mordet på 
människorättsaktivisten Natalja Estemirova, eller journalisterna Achmednabi Achmednabiev och 
Chadzjimurad Kamalov och advokaten Magomed Gutjutjaliev. Ryssland har, i praktiken, underlåtit 
att utreda morden. 

Anna Politkovskaja
Anna Politkovskaja rapporterade under många 
år om människorättsövergrepp i Tjetjenien för 
tidningen Novaja Gazeta och om våld, 
korruption och polisbrutalitet under Putins styre
i Ryssland. Hon hittades död den 7 oktober 
2006 i närheten av sin bostad.
Läs mer: Nytt gripande för mordet på Anna 
P  olitkovskaja

Achmednabi Achmednabiev 
Tidigt på morgonen den 9 juli 2013 mördades journalisten Achmednabi Achmednabiev i byn 
Semender i den ryska delrepubliken Dagestan, där han arbetade med att rapportera om korruption
och människorättskränkningar. Ingen har gripits för mordet.
Läs mer: Journalist killed after appearing in ”assassination list”

Anna Politkovskaja i december 2002

Natalja Estemirova i juli 2008

Natalja Estemirova
Människorättsaktivisten Natalja Estemirova 
hittades död den 15 juli 2009 i Ingusjien 
efter att ha kidnappats i Tjetjeniens 
huvudstad Groznyj och förts iväg i en bil. 
Hon arbetade för den ryska organisationen 
Memorial där hon dokumenterade 
människorättskränkningar som begåtts 
sedan det andra Tjetjenienkriget inleddes år 
2000. Ingen har gripits för mordet.
Läs mer: Russia must deliver justice for 
Natalia Estemirova and other murdered 
activists

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-journalist-killed-after-appearing-assassination-list-2013-07-12%20
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-must-deliver-justice-natalia-estemirova-and-other-murdered-activists%20
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Chadzjimurad Kamalov 
Journalisten och människorättsaktivisten Chadzjimurad Kamalov mördades den 15 december 2011
i Machatjkala, Dagestan - knappt två år innan kollegan Achmednabiev mördades. Också Kamalov 
rapporterade om orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter i Dagestan. 
Läs mer: Russia must act to protect journalists in Dagestan

Magomed Gutjutjaliev
Den 12 juli i år sköts försvarsadvokaten Magomed Gutjutjaliev till döds av två män nära sin bostad 
i en förort till Machatjkala, Dagestan. 
Läs mer: Another lawyer killed in Dagestan

Läs mer om attacker mot människorättsförsvarare i Nordkaukasus:
Advokater lever farligt i Nordkaukasus

http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/56171/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/030/2013/en/6b1b4f5c-1a1e-4c45-9149-82a18fb865be/eur460302013en.pdf
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/russia-must-act-protect-journalists-dagestan-2011-12-16%20


Kontakter

Amnesty International har en lista över kontakter med människorättsorganisationer och enskilda 
människorättsförsvarare i Ryssland. För mer information kontakta:

Elisabeth Löfgren pressekreterare, elisabeth.lofgren@amnesty.se
eller mobil 0704 33 09 16

Denna rapport, med tillgång till länkarna finns även tillgänglig på http://www.amnesty.se/

http://www.amnesty.se/
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

	Läs mer om Bolotnajafallet:
	Peaceful protesters standing trial in Bolotnaya case should be immediately released
	Amnesty International’s Moscow Office inspected
	Gay activists arrested despite being
	victims of violence

