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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2017-07-24 gavo paklausimą: 

 

 Politinis judėjimas „Solidarnost“ Rusijos Federacijoje (įsteigimas Rusijos Federacijoje ir 

Žemutiniame Naugarde, aktyvumas Žemutiniame Naugarde, lyderiai, būstinė, narių 

registravimas ir pan.). Valstybinių institucijų požiūris nuo 2011 m. iki šių dienų. 

 2016-08-31 Žemutiniame Naugarde vykęs mitingas, kuriame dalyvavo naujai išrinktas 

„Solidarnost“ pirmininkas Vsevolodas Aleksandrovičius Novikovas ir politinės tarybos narys 

Arkadijus Sergejevičius Galkeris. Kokie mitingo tikslai, baigtis: ar buvo išvaikyti, sulaikyti 

mitinguojantys? 

 Opozicinių politinių partijų/judėjimų (išskirtinai „Solidarnost“ ir „Yabloko“) aktyvistų bei jų 

artimųjų persekiojimas vykdomas FST ir kitų valstybinių institucijų: atleidimai iš darbo, 

kenkimas sveikatai naudojant į nario gyvenamąjį būstą nukreiptą jonizuojantį rentgeno 

spinduliavimą, nuodingas dujas, chemikalų leidimą į geriamojo vandens vandentiekį (nuo 2007 

iki šių dienų). 

1. Politinis judėjimas „Solidarnost“ 

1.1 Tikslas ir struktūra 

Politinis judėjimas „Solidarnost“ savo interneto puslapyje save pristato kaip 2008 m. įsikūrusį 

jungtinį demokratinį judėjimą ir apibūdina save šitaip: 

,,Judėjimas yra svarbi nesisteminės, nepriklausomos opozicijos dalis, nuosekliai 

pasisakantis prieš Rusijoje veikiančią autoritarinę valdžią. „Solidarnost“ nuo pat įsikūrimo 

dienos iškėlė sau užduotį suvienyti Rusijos demokratus, suformuluoti Rusijos raidos alternatyvą 

ir prisidėti prie nusistovėjusio šalyje politinio režimo, įkūnijamo V. Putino, pakeitimo.“ 



 2011 m. priimtuose judėjimo įstatuose nurodoma, kad judėjimas yra visos Rusijos ,, 

savanoriškas, pats save valdantis, susidedantis iš dalyvių ir neturintis narystės masinis visuomeninis 

susivienijimas, siekiantis politinių, socialinių ir kitokių visuomenei naudingų tikslų, kuriuos palaiko 

judėjimo dalyviai.” Judėjimo dalyviu gali tapti 18-iolikos sulaukęs Rusijos Federacijos pilietis, 

pritariantis Judėjimo įstatuose numatytiems tikslams.
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 ,,Solidarnost“ tapo nesisteminės opozicijos dalimi
2
. Nesisteminės opozicijos samprata yra 

tokia: tai politinės jėgos, priešpastatančios save veikiančiai šalies valdžiai, bet panaudojančios iš esmės 

neparlamentinius kovos metodus. Tokios organizacijos retai dalyvauja rinkimuose, savo politinę 

poziciją išreiškia per  protesto akcijų organizavimą, viešą raginimą sabotuoti valdžios organų 

sprendimus, o kartais ir nuversti valdžią jėga, kaip rašo fb.ru.  ,,Nesisteminės opozicijos sąvoka 

atsirado 2003 metais, kai per rinkimus į Valstybinę Dūmą G. Javlinskio vadovaujama liberalios 

sanklodos partija ,,Jabloko“ ir B. Nemcovo vadovaujama ,,Dešiniųjų jėgų sąjunga“ nepateko į 

parlamentą. Į Dūmą tada pateko tik tos partijos, kurios vienaip ar kitaip rėmė veikiančios šalies 

vadovybės politiką.
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,,Solidarnost“ turi regioninę struktūrą, t. y. federacijos subjekte -po vieną Judėjimo regioninį 

skyrių.
4
 

 

Facebook‘o paskyra: https://www.facebook.com/RuSolidarnost 

Pirmojo Judėjimo suvažiavimo metu Judėjimo himnu buvo patvirtinta Viktoro Cojaus daina 

,,Mes laukiam permainų“.
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1.2 Politinė judėjimo vadovybė 

Aukščiausias federalinis organas yra Judėjimo suvažiavimas, regioninis organas – visuotinis 

susirinkimas arba konferencija, vietos skyriaus organas – visuotinis susirinkimas. Vadovauja trijų lygių 

politinės tarybos, kurių nariai išrenkami 2-jų metų kadencijai slapto balsavimo būdu. Federalinėje 

taryboje šiuo metu yra 19 narių. Operatyviniam vadovavimui iš Federalinės tarybos išrenkamas 

Federalinės politinės tarybos biuras. Šiuo metu Biurą sudaro 10 narių: Sergejus Davidis, Vladimiras 

Kara-Murza, Nadežda Mitiuškina, Ilja Miščenko, Vadimas Prochorovas, Aleksandras Ryklinas, Jegoras 

Savinas, Piotras Carkovas, Denisas Judinas ir Ilja Jašinas. Nuo 2008 iki 2013 m. Biuro nariu buvo 
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dabar iš šalies išvykęs Garis Kasparovas, iki 2015 m. – Borisas Nemcovas, kuris buvo nužudytas prieš 

Kremlių 2015 m. vasario 27 d.
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2. Ar 2016-08-31 Žemutiniame Naugarde vyko mitingas, kuriame dalyvavo naujai išrinktas 

„Solidarnost“ pirmininkas Vsevolodas Aleksandrovičius Novikovas ir politinės tarybos 

narys Arkadijus Sergejevičius Galkeris? Kokie mitingo tikslai, baigtis: ar buvo išvaikyti, 

sulaikyti mitinguojantys? 

2.1 Politinio judėjimo ,,Solidarnost” Nižnij Novgorodo skyrius 

Žemutinio Naugardo regioninis skyrius buvo atkurtas 2015 m. liepos 10 d. Paskutinio 

perrenkamojo (steigiamojo) visuotinio susirinkimo data – 2015 m. liepos 10 d.  Pirmininkas-  Galkeris 

Arkadijus (Галкер Аркадий Сергеевич), visi politinės tarybos nariai: Aleksandrovskaja Marina, 

Galkeris Arkadijus, Novikovas Vsevolodas. 

 Facebook’o puslapis:https://www.facebook.com/solidarnost.nn, facebook’o grupė: 

https://www.facebook.com/groups/solidarnost.nn 
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Nižnij Novgorodo ,,Solidarnost” skyriaus pirmininkas. A. Galkeris yra ir organizacijos 

,,Tarptautinis memorialas” Novgorodo skyriaus pirmininkas.
8
 

2.3  Mitingas Nižnij Novgorode 2016 m. rugpjūčio 31 d. 

Paties politinio judėjimo „Solidarnost“ Nižnij Novgorod skyriaus  paskyroje facebook‘e  tarp 

reportažų apie ,,Solidarnost“ veiklą neužsimenama apie galimai 2016 m. rugpjūčio 31 d. vykusį 

mitingą ir tokia data nežymimas nė vienas įvykis.
9
 Jokie kiti informacijos šaltiniai taip pat neužsimena 

apie 2016 m. rugpjūčio 31 d. vykusį mitingą. 

,,Solidarnost” interneto puslapyje apie opozicionierių persekiojimą Nižnij Novgorode pasakyta 

tik tiek, kad buvo vienas incidentas 2017 m. vasario mėn., kai prie B. Nemcovo memorialo susikovė 

,,Solidarnost” nariai ir Kremliaus šalininkų grupuotė. Įvykio metu, vienas iš ,,Solidarnost” narių 

papurškė dujų balionėliu į akis priešininkui, už ką jam buvo iškelta baudžiamoji byla už smulkų 

sveikatos sutrikdymą.
10,
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3. Kremliaus kritikų persekiojimo pobūdis 
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3.1 Smurtas iš visuomenės grupių pusės 

Human Rights Watch 2017 m. kovo mėn. rašė apie opozicionierius užpuolančias Kremlių 

remiančias  grupuotes. Įtakinga Rusijos grupuotė ,,Nacionalinio išlaisvinimo judėjimas“ daugiausia 

užsiima taikiais protestais, paramos Ukrainos separatistams organizavimu, bet  turi narių, kurie kartais 

vykdo išpuolius prieš opozicijos politikus, protestuotojus arba nevyriausybines grupes visoje Rusijoje. 

Pavyzdžiui, Novočerkasko ir Rostove ant Dono miestuose jie jungiasi prie kazokų ir puldinėja žmogaus 

teisių gynėjus. Šiai grupei vadovauja Jevgenijus Fiodorovas, valdančiosios partijos ,,Vieningoji Rusija“  

narys ir parlamentaras. Grupuotė tvirtina turinti 160 000 narių bei šūkį ,,Tėvynė, laisvė, Putinas!“. 

Kita grupė - ,,Pietryčių radikalusis blokas” nuolat provokuoja, baugina, kartais užpuola 

kritikuojančius ,,tradicinių vertybių” kritikus Maskvoje. Jie užpuolė judėjimo ,,Solidarnost” narius per 

protestą prieš karus Sirijoje ir Ukrainoje ir gyrėsi užpuolę aktyvistą, sergstintį B. Nemcovo 

memorialą.
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3.2 Valdžios atstovų vykdomas persekiojimas 

Freedom House 2017 m. rašė, kad opozicijos politikams ir aktyvistams dažnai keliamos 

suklastotos baudžiamosios bylos, taikomos kitos administracinio persekiojimo formos. Intensyvus 

policijos reagavimas į protestus, jėgos panaudojimas ir griežtos baudos bei kalėjimo bausmės atgrasino 

nuo nesankcionuotų protestų, nors tuo tarpu Kremlių remiančios grupės gali laisvai protestuoti.
13

 

2017 m. liepos mėn. Human Rights Watch rašė apie sulaikomus protestuotojus, policininkų 

smurtą, panaudojamą prieš juos. Pranešta apie jauną liberalios Kremliui oponuojančios politinės 

partijos ,,Jabloko” aktyvistą iš Sankt-Peterburgo, kuriam buvo skirtas namų areštas už tariamai 

sužalotą riaušes malšinusį policininką, tačiau viešai prieinama filmuota medžiaga parodo, kad 

policininkas pats susižalojo bandydamas suimti jaunuolį. Pranešta ir apie kitą identišką atvejį. 

Riaušes malšinantys policininkai kartais panaudoja neproporcingą jėgą tramdydami 

protestuotojus Sankt-Peterburge ir Maskvoje. Paprastai tokie atvejai nufilmuojami video kameromis 

arba mobiliaisiais telefonais. Su protestuotojais netinkamai elgiamasi ir prie policijos autobusų arba 

autobusuose. 

13 suimtųjų ir vienas pabėgęs nuo policijos protestuotojas Maskvoje ir Sankt-Peterburge 

paliudijo Human Rights Watch, kad policininkai suimdami taikius protestuotojus nedarė skirtumo tarp 

laikančiųjų politinio pobūdžio plakatus ir skanduojančių politines skanduotes bei tų protestuotojų, kurie 

tiesiog stovėjo. Atrodė, kad bandoma sulaikyti kuo daugiau protestuojančiųjų. 
14 
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Pasak „Laisvosios Europos radijo“, per 16 V. Putino buvimo valdžioje metų buvo keletas 

Kremliaus antagonistų, kurie, tiek namuose, tiek užsienyje, mirė arba sunkiai susirgo dėl įtariamo 

apnuodijimo. Garsiausias iš jų - buvęs Federalinės saugumo tarnybos pareigūnas Aleksandras 

Litvinenko, miręs 2006 m. po to, kai nurijo reto izotopo – polonio -Londone. Didžiosios Britanijos 

valdžios atstovai apkaltino buvusį saugumietį, dabar įstatymų leidėją Andrejų Lugovojų apnuodijus 

aukos arbatą. Buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenko liko subjaurotu veidu dėl apnuodijimo 

dioksinu per 2004 m. prezidento rinkimų kampaniją, kurioje jis varžėsi su Kremliaus remiamu Viktoru 

Janukovičiumi. V. Juščenko įtarė, kad tai valstybės remtas apnuodijimas ir kaltino Rusiją už trukdymą 

tyrimui. Tais pačiais metais Rusijos tiriamosios žurnalistikos atstovė Ana Politkovskaja pasijuto labai 

blogai išgėrusi arbatos puodelį ,,Aeroflot“ skrydžio metu. Kitas, ,,Novaya Gazeta“ , žurnalistas, įžymus 

kovotojas su korupcija, liberalus parlamentaras Jurijus Ščekočikinas mirė 2003 m. po savaites 

besitęsusios skausmingos kovos su paslaptinga liga, kurią, kaip mano jo kolegos, sukėlė tyčinis 

organizmo apnuodijimas.
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2017 m. vasario mėn. žiniasklaida plačiai pranešė apie politiniu oponentu tapusio žurnalisto, 

koordinuojančio Kremlių kritikuojantį politinį judėjimą ,,Atvira Rusija“, Vladimiro Kara-Murzos 

hospitalizavimą.
16

 Manoma, kai tai buvo jau antras ypač sudėtingas išpuolis prieš 

opozicionierių.
17

  Pirmasis išpuolis padarytas per 2015 m. gegužės mėnesį vykusį susirinkimą. Tada 

beveik visi V. Kara-Murzos gyvybiniai organai ėmė nepakankamai funkcionuoti. V. Kara-Murzos 

atvejis primena Aleksandro Litvinenko nužudymą 2006 m., kaip rašo the Telegraph.
18

 Pats V. Kara-

Murza pasakoja, kad tai ,,labai sofistikuotas toksinas, kuris nėra lengvai aptinkamas“. Anot jo, tai 

neabejotinai padarė Rusijos specialiosios tarnybos dėl jo darbo, susijusio su vadinamuoju Magnickio 

aktu – JAV priimtu įstatymu prieš 5 metus, kuriuo numatomos sankcijos Rusijos žmogaus teisių 

pažeidėjams. Kremliaus kritikas mano, kad Rusijos valdžiai jis ėmė atrodyti vis pavojingesnis dėl to, 

kad pastaraisiais metais prie Magnickio sąrašo buvo pridėta ir įtakingų Rusijos veikėjų pavardžių. 

Kara-Murzos bendražygis ir dukters krikštatėvis B. Nemcovas buvo nužudytas prieš dvejus metus. Jis 

taip pat pareiškė laikraščiui, kad B. Nemcovas buvo nepakeičiama politinė figūra, kurios bijojo 

Kremlius, tačiau režimas nebijo jo (V. Kara-Murzos) – prisidedančio prie protestų organizavimo; ko 

režimas bijo – tai patekimo į asmenų, kurioms pritaikytos sankcijos, sąrašą.
19
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2016 m. The New York Times rašė, kad Sovietų eros metu paplitusios politinės žmogžudystės 

vėl įgyja svarbų vaidmenį Kremliaus užsienio politikoje kaip dalis įbauginimo taktikos siekiant 

nutildyti ar kitaip įbauginti kritikus tiek šalyje, tiek už jos ribų. Kompromituojantys žurnalistai, 

žmogaus teisių gynėjai, opozicijos politikai, vyriausybės demaskuotojai (angl. whistle-blowers) ir kiti 

piliečiai įkalinami remiantis suklastotais kaltinimais, yra šmeižiami žiniasklaidoje ir vis dažniau 

nužudomi. Tačiau konkrečiai leidinys mini tik Litvinenko atvejį ir teigia, kad Kremliaus kritikai dažnai 

pabėga į užsienį ir slepia savo buvo vietą.
20

 

Nerasta informacijos apie atvejus, kad Rusijos valdžios atstovai (konkrečiai Federalinė 

saugumo tarnyba, FST) siektų per tam tikrą laiką pakenkti opozicijos aktyvistų sveikatai naudodami 

šiuos metodus: jonizuojančių rentgeno spindulių, nuodingų dujų skleidimą į aktyvistų butus,  

vandentiekio vandens apnuodijimą. Surinkta informacija byloja apie galimus bandymus nuodyti keletą 

žymių, Kremliui oponuojančių veikėjų per maistą/gėrimą, dėl ko asmenys susirgo ūmiai (per 20 

minučių nuo apsinuodijimo pateko į komos būseną )
21

ir buvo hospitalizuoti.  

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl 

informacijos apie kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos 

šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. 

Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl 

konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.
22
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo23 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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