
 

 

 

  

Pošlete dopis přímo Alexandře a vyjádřete jí v něm podporu 
v boji za spravedlnost. Dodáte jí tak naději a ukážete, že v tom 
není sama. K dopisu můžete přidat nakreslený obrázek nebo 
fotku koček. (Alexandra má dvě, jmenují se Lucy a Maude.) 
Z bezpečnostních důvodů se ve vašem dopise zaměřte pouze 
na podporu Alexandry, nikoliv na válku na Ukrajině. Nepoužívejte 
prosím ukrajinskou vlajku, barvy ani symboly, vězeňská správa by 
mohla váš vzkaz využít proti Alexandře a její nespravedlivý trest 
ještě zpřísnit.
 
Svůj vzkaz vyfoťte a s označením Alexandry jej sdílejte na soc. 
sítích. Nezapomeňte ji také sledovat! Instagram: @skochilenko 
Facebook: https://www.facebook.com/sasha.skochilenko
 
Poté dopis pošlete na adresu londýnské pobočky Amnesty, 
místní pracovníci jej Alexandře předají:
Alexandra Skochilenko, Write for Rights Amnesty International
1 Easton Street, London, WC1X 0DW  United Kingdom
*Poznámka: Adresa musí obsahovat Alexandřino jméno.*

Pošlete podpůrný dopis 
přímo Alexandře 

Požadujte po něm, aby byla Alexandra Skočilenko okamžitě 
propuštěna a veškerá její obvinění stažena. Za nenásilné 
vyjádření nesouhlasu s válkou je vězněna v podmínkách,  
které ohrožují její zdraví.
 
Dopis pošlete na adresu: 
The Prosecutor of St. Petersburg
(Petrohradský prokurátor)
2/9 Pochtamtskaya Street
Saint Petersburg
190000
Russian Federation

Napište petrohradskému 
prokurátorovi

Ruská umělkyně Alexandra Skočilenko 
nesouhlasila s vojenskou agresí své země vůči 
Ukrajině. Na protest proti válce nahradila 
cenovky v petrohradském supermarketu 
protiválečnými informacemi a hesly. Za to byla 
uvržena do vazby a hrozí jí až deset let vězení.
  
Svým protestem chtěla upozornit na vraždění 
nevinných civilistů a ostřelování mariupolského 
činoherního divadla. Dne 11. dubna prohledala 
policie její dům, následně ji zatkla a celou noc 
vyslýchala. Je nařčena z „veřejného šíření vědomě 
nepravdivých informací o použití ozbrojených sil“. 
Toto obvinění vychází z nedávno přijatého zákona, 
kterým chce Putinův režim trestat odpůrce 
války a své kritiky. Bez jakýchkoliv důkazů 
byla obviněna z toho, že je součástí „radikální 
protestní feministické skupiny“, o které nikdy 
předtím ani neslyšela.

Alexandra Skočilenko trpí vážnou celiakií, musí tedy 
dodržovat bezlepkovou dietu. Vězeňská služba jí 
ale jídlo, které by neškodilo jejímu zdraví, odmítá 
poskytnout. Navíc zadržuje potravinové balíčky, které 
jí posílá rodina. Její zdravotní stav se proto zhoršuje.

Odhaduje se, že za protesty proti válce bylo 
v Rusku zatčeno už přes 15 000 lidí. K zadržení 
stačí například pouze fotka s protiválečným 
sloganem nebo oblečení v barvách ukrajinské 
vlajky. Za veřejný nesouhlas s Putinovým režimem 
hrozí Rusům vysoké pokuty, vyhazov z práce nebo 
až patnáct let vězení.

Zastanete se s námi
Alexandry Skočilenko?
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