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Światowy Dzień #LetMyPeopleGo
10-14 października br. w trakcie 4. sesji (2016 r.) plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy (PACE) odbędzie się światowa akcja #StopPutinsWarInUkraine oraz publikacja w
sieciach społecznościowych zdjęć z historiami prześladowania więźniów politycznych w
ramach kampanii #LetMyPeopleGo.
Protesty będą odbywać się pod Ambasadami Federacji Rosyjskiej oraz przed siedzibą Rady
Europy w Strasbourgu. 14 października do akcji dołączy ukraińska diaspora w 24 miastach z 17
państw świata, a także Ukraińcy w 18 miastach Ukrainy.
Głównym celem akcji jest:
1. Nagłośnienie przypadków prześladowania Ukraińców przez władze Rosji oraz uwolnienie
ponad 30 ukraińskich więźniów politycznych w Rosji i na terytorium okupowanego Krymu.
2. Powstrzymanie agresji wojskowej Rosji na Ukrainie oraz wycofanie rosyjskich wojsk i
sprzętu wojskowego z Ukrainy – poprzez przedłużenie oraz rozszerzenie sankcji wobec
Rosji, m.in. kontynuacja sankcji wobec rosyjskiej delegacji w PACE;
3. Wzmocnienie misji obserwacyjnej OBWE oraz wydłużenie czasu jej pracy do 24 godzin na
dobę 7 dni w tygodniu (24/7). Dopuszczenie misji obserwacyjnej OBWE do części ukraińskorosyjskiej granicy, niekontrolowanej przez władze Ukrainy – tylko tak można zmusić
rosyjsko-separatystyczne wojska do zachowania reżimu ciszy, zawieszenia broni oraz
wycofania ciężkiego sprzętu wojskowego z linii rozgraniczenia;
W Warszawie protest odbędzie się w piątek, 14 października br. o godz. 18:00 pod budynkiem
Ambasady Rosji (ul. Belwederska 49).
Zapraszamy wszystkich nieobojętnych do przyłączenia się do światowej akcji
#StopPutinsWarInUkraine!
Aby wziąć udział w stormie w obronie więźniów politycznych z listy #LetMyPeopleGo w dniach 1014 października, wystarczy pobrać listę więźniów i ich portrety, następnie wybrać jeden z nich i
zamieścić u siebie na profilu Facebook/Twitter krótki opis i portret z wpisem #LetMyPeopleGo
#Free[Nazwisko więźnia]. Oczywiście, warto namówić swoich znajomych i członków rodziny do
przyłączenia się do akcji.
Pobierz portrety ukraińskich więźniów politycznych (plik .zip)
Pobierz raport ODF wraz z opisami spraw więźniów politycznych
Działania na rzecz obrony więźniów politycznych z listy #LetMyPeopleGo nie mają w tej chwili
programów wsparcia finansowego i są finansowane tylko dzięki prywatnym darczyńcom. Dlatego
tak ważne jest wsparcie każdego, kto może przekazać darowiznę. Każda wpłata pozwala nam
kontynuować walkę o wolność i obronę praw więźniów politycznych.

Wpłat można dokonywać na konto - Alior Bank SA PL: 79 2490 0005 0000 4600 7912 6269
(przelew należy opatrzyć tytułem "LMPG") lub na jedno z poniższych kont:
PLN: 98 2490 0005 0000 4530 4115 2508
EUR: PL 67 2490 0005 0000 4600 2655 3455
USD: PL 49 2490 1057 0000 9901 4037 8411
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Dowiedz się więcej o misji ODF do krajów UE oraz Federacji Rosyjskiej w obronie ukraińskich
aktywistów
Wasze wsparcie ma znaczenie. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wolność odzyskali już m. in.:
Yuriy Yatsenko, Nadia Savchenko, Gennadiy Afanasyev czy Yuriy Soloshenko.

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

