Долучайтесь до міжнародних днів солідарності з Олександром
Кольченко!
Олександр Кольченко - кримський анархіст, соціальний активіст і антифашист, який
знаходиться в полоні у російської влади. Поряд з іншими активістами Криму він був
викрадений ФСБ і утримується зараз в Москві, в спецізоляторі "Лефортово", в якості
політичного заручника, його звинувачують за статтями "вчинення теракту" і "участь у
терористичному угруповуванні".
Чому Олександр Кольченко у в'язниці?
Олександру, який багато років справою доводив свою антифашистську позицію,
пред'явлені абсурдні звинувачення у причетності до "Правому Сектору ",
праворадикальної організації, чия реальна роль у подіях в Україна багаторазово
перебільшена офіційною російською пропагандою. В сучасній Росії будь-який активіст,
незалежно від політичних поглядів: лівий, анархіст, ліберал може бути оголошений
членом або симпатиком "Правого Сектору". Це можна порівняти з пошуком вже
практично не існувавших "троцькістів" в СРСР за Сталіна, а також з полюванням на
"комуністів" в США в період маккартистського "Полювання на відьом". Авторитарний
націоналістичний режим Путіна, який використовує в своїй пропаганді все - від релігійних
забобонів і теорій змови до відвертого расизму - підло паразитує на "антифашистській"
риториці. При цьому "фашистами" таврують всіх небажаних для режиму, навіть якщо
вони відстоюють прямо протилежні фашизму, ліві і антиавторитарні ідеї.
Справа проти антифашиста Олександра Кольченко та громадського активіста і режисера
Олега Сенцова (яких слідчі записали в одну "терористичну" групу) є політичною. Її
признення - залякувати жителів Криму і запобігти будь-якій опозиційній діяльності на
території півострова. У анексованому Криму зараз випробовуються найбільш авторитарні
методики придушення будь-якого невдоволення. Через погрози життю і свободі Крим
були змушені залишити безліч людей, у тому числі правозахисників, лівих, студентських
та профспілкових активістів, анархістів і антифашистів, а також кримськотатарських
активістів, які зіткнулися після анексії з дискримінацією за національністю.
Що загрожує Олександру Кольченко?
Олександру Кольченко загрожує жахливий термін ув'язнення, до 20 років позбавлення
волі. За нездійснений "терракт" до якого він не причетний. Кольченко та інших
українських політв'язнів утримують виключно з бажання деморалізувати опозицію
показовими процесами. Їх свобода безпосередньо пов'язана зі стабільністю путінського
режиму - якщо вдасться похитнути впевненість Путіна в безкарності, то і в'язні вийдуть на
свободу. Сподіватися, на те, що Кольченко, Сенцова та інших судитимуть за законом не
доводиться. Сам їх арешт був протизаконним, звинувачення проти них є вигаданими. Це
не помилка, режим знає, що робить.
Як допомогти Олександру Кольченко?
Ми звертаємося до лівих і лібертарних сил з проханням підтримати Олександра
Кольченко. Ви можете проводити акції протесту і солідарності, писати Кольченко листи,
надсилати грошові пожертвування для оплати адвокатів і продуктові передачі, допомагати
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його сім'ї. Також важливо вести інформаційну роботу. Слід відмежуватися від сил, які
підтримують агресивну експансію російського націоналізму, навіть якщо вони
прикривають її "лівою" і "антиімперіалістичною" риторикою. Путінський режим цілком
обійдеться без вашого співчуття, збережіть його краще для тих, хто став його жертвами.
Коли починати?
Ви можете почати прямо зараз, допомагаючи нам поширювати цей текст, перекладаючи
його на нові мови, розсилаючи товаришам. Також ми закликаємо вас організувати
демонстрації на підтримку Олександра Кольченко та інших політв'язнів з 1 по 7 квітня
2015 року. 11 і 16 квітня закінчуються терміни перебування Сенцова і Кольченко під
вартою. У першій половині квітня Лефортовський районний суд Москви в черговий раз
буде вирішувати, чи повинні вони чекати суду у в'язниці або можуть вийти під підписку
про невиїзд або домашній арешт. Тільки потужний і масований тиск на путінський режим,
протести по всьому світу дадуть шанс нашим товаришам вийти на свободу. Ми вимагаємо
їх негайного звільнення та повного припинення кримінальної переслідування.

Александр Кольченко: «Я не террорист. Я – гражданин Украины»:
http://life.pravda.com.ua/person/2014/11/13/183786/
http://avtonom.org/people/aleksandr-kolchenko
http://noborders.org.ua/tag/krymski-zaruchnyky/
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