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Uppmaning till solidaritetsaktioner med
antikrigsaktivister i Ryssland

Uttalande från Ryska socialistiska rörelsen

[Ur International Viewpoint, 4 januari 2023. Översättning från engelska, Göran Källqvist. 
Översättningen tidigare publicerad i Internationalen]

Att minnas är att kämpa! Mot imperialistisk aggression i Ukraina och politisk terror i 
Ryssland!

I mer än ett decennium har ryska antifascister firat minnet av 19 januari som sin solidaritetsdag. Det
är det datum då nynazister 2009 sköt ihjäl människorätts- och vänsteraktivisten Stanislav Markelov 
och journalisten och anarkisten Anastasia Baburova i Moskvas centrum.

Mordet på Markelov och Baburova var kulmen på ultrahögerns terror på 2000-talet, som dödade 
hundratals migranter och dussintals antifascister. Så länge det var möjligt genomförde ryska 
aktivister i många år demonstrationer och möten den 19 januari under parollen ”Att minnas är att 
kämpa!”

Idag, då Putinregimen har invaderat Ukraina och släppt lös ett exempellöst förtryck mot sina egna 
medborgare som är mot kriget, får 19 januari en ny innebörd. Vid den tiden kom faran från 
nynazistiska grupper som ofta agerade med myndigheternas tysta medgivande.

Idag har högerradikalernas ideologi och praktik blivit den ryska regimens egen ideologi och praktik,
en regim som snabbt förvandlas till fascistisk under loppet av sin invasion av Ukraina.

Vladimir Putin för inte bara krig mot det ukrainska folket, utan också mot det ryska civilsamhället 
som är mot aggressionen. Det brutala förtrycket drabbar bland annat vänsterrörelsen: socialister, 
anarkister, feminister, fackföreningsaktivister.

Före nyår arresterades och misshandlades den mest berömda vänsterpolitikern i Ryssland, den 
demokratiske socialisten Michail Lobanov. Plattformen ”Nominering” som han bildade förenade 
oppositionen mot kriget i kommunalvalen i Moskva i september 2022.

Kirill Ukraintsev, ledare för fackföreningen Kurir och välkänd vänsterbloggare, sitter i fängsligt 
förvar sedan april. Orsaken till arresteringen var de protester och strejker som matbuden 
organiserade när de försökte förbättra sina arbetsförhållanden.

Feministen, konstnären och antikrigsaktivisten Alexandra Skotjilenko, spred antikrigssymboler, och
riskerar ett långt fängelsestraff.

Sex anarkister – Kirill Brik, Deniz Ajdin, Jurij Neznamov, Nikita Olejnik, Roman Paklin, Daniel 
Tjertykov – arresterades i det så kallade ”Tiumenfallet”. De torterades brutalt under försöken att 
tvinga fram bekännelser om förberedelser till sabotage.

Daria Poljudova, aktivist i gruppen Vänstermotstånd, dömdes nyligen till nio (!) års fängelse för 
”uppmaningar till extremism”. Vänsterjournalisten Igor Kuznetsov har suttit i fängelse i ett år nu 
anklagad för ”extremism” för sina krigsfientliga och Putinfientliga åsikter.

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7938
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Detta är en långtifrån fullständig lista på ryska vänsteranhängare som nyligen har fängslats eller 
förföljs för sina uppfattningar. Som ryska aktivister som har tvingats lämna Ryssland av politiska 
skäl ber vi våra utländska kamrater och alla som bryr sig att stöda den antifascistiska aktionen den 
19 januari under parollerna:

Nej till Putins krig, fascism och diktatur!

Frihet för alla ryska politiska fångar!

Solidaritet med antifascister!

Att minnas är att kämpa!

Vi ber er att skicka oss information om alla solidaritetsaktioner under veckan 19-24 januari – 
demonstrationer, öppna möten, diskussioner på internet och även personliga foton med affischer – 
via e-post: rsdzoom@proton.me.

Ryska socialistiska rörelsen

Se även: 

Intervjun Det enda sättet för ryssarna att få slut på kriget är att övertyga soldaterna att sluta strida 
(april 2022)
Mot den ryska imperialismen (Uttalande av Ryska socialistiska rörelsen och ukrainska Sotsialnyi 
Ruch, april 2022) 
Kom ihåg de ryssar som kämpade mot Putins krig, av Ilja Budrajtskis.

https://www.marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/Budrajtskis-minns_ryssarna_som_kampade_mot_Putins_krig.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/Uttalande_ryska_och_ukrainska_socialister.pdf
https://marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/Intervju-ryska_socialistiska_rorelsen_om_antikrigsrorelsen.pdf
mailto:rsdzoom@proton.me
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