
AGERA FÖR KONSTANIN KOTOV

VAD KAN DU GÖRA?

Ryska Konstantin dömdes till fyra års fängelse 2019 för att ha 
deltagit i fredliga protester, främst deltog han i protester för 
andra aktivister som blivit oskyldigt dömda. Hans fall prövades på 
nytt och domen fastställdes 20 april, dock med ett kortat fän-
gelsestraff till 1,5 år. 

Detta är inte nog! Om inte Konstantins dom upphävs finns risk 
att den blir prejudicerande i andra fall - vilket betyder att fler 
aktivister kan dömas till fängelse för att ha deltagit i fredliga 
protester. Därför måste vi agera nu!

Skicka brev eller mail till åklagaren! 
Medan Konstantins advokater förbereder hans överklagan är det viktigt att vi fortsätter sätta press på 
myndigheterna. Adress och exempelbrev finns längre ner.

Skicka en solidaritetshälsning till Konstantin! 
Han har äntligen flyttats till ett fängelse dit vi kan skicka post, och vi har fått höra att han har det 
tufft i fängelset. Visa Konstantin ert stöd och att han inte är ensam! Adress och exempeltexter finns 
längre ner.

Skicka allra helst hälsningar på ryska till Konstantin. Att använda Google translate går jättebra. Brev 
på utländska språk tar längre tid på sig att passera fängelsets granskning. Konstantin förstår även 
ryska meddelanden, även om de inte är perfekt översätta, bättre än engelska!
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BAKGRUND

SOLIDARITETSAKTON

Den 5 september 2019 dömdes aktivisten Konstantin Kotov för att ha deltagit i upprepade “osank-
tionerade” demonstrationer, enligt artikel 212.1 i den ryska strafflagen. Han dömdes till fyra års 
fängelse. Konstantin Kotov har aldrig begått eller uppmuntrat till våld. Amnesty anser att Konstantin 
är en samvetsfånge.

Han rättegång vid Tverskoy tingsrätt i Moskva varade mindre än en dag vilket är mycket ovanligt för 
att vara Ryssland. Alla demonstrationerna var fredliga och de flesta av dem handlade om politiskt 
motiverade åtal mot andra aktivister. Trots det tog domaren inte in i sin bedömning om Konstantin 
aldrig åsamkat någon skada, och vittnen och videoklipp som visar Konstantins fredliga demonstre-
rande togs heller inte upp. Den 14 oktober uppehölls domen av Moskvas stadsdomstol.

Den 27 januari 2020 beslutade konstitutionella domstolen i Ryssland att Konstantin Kotovs fall 
skulle ses över. De konstitutionella domstolen hänvisade till ett annat fall 2017, där det hade beslu-
tat att domstolar inte skulle utdöma fängelsestraff enligt artikel 212.1 om inte den tilltalades han-
dlingar resulterat i våld eller allmän skada. Domstolen bedömde dock inte att Artikel 212.1 i sig är 
okonstitutionell. 

Konstantin Kotovs fall granskades sedan av Moskva stadsrätt, som den 20 april upprätthöll hans 
dom, dock minskades hans fängelsestraff till ett och ett halvt år. Nu förbereder Konstantin Kotovs 
advokater en överklagan.

Artikel 212.1 infördes 2014, tillsammans med annan lagstiftning som syftar till att ytterligare be-
gränsa rättigheterna till yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet i Ryssland. Konstan-
tin Kotov är den tredje personen som har blivi dömd enligt denna artikel. De andra två är Ildar Dadin 
och Andrey Borovikov. Om inte Konstantin Kotovs dom upphävs (som Ildar Dadins 2017) och om 
han får fängelse så kan detta skapa ett nytt farligt prejudikat där fler aktivister riskerar att dömas till 
fängelse för fredliga protester. 

Använd exemplen nedan eller skriv era egna! Men allra helst på ryska.
 
“Konstantin, like many people all around the world, I support you and hope that soon you will walk 
free!”
“Константин, как и многие люди по всему миру, я поддерживаю вас и надеюсь на ваше скорейшее 
освобождение!”
 
“Dear Konstantin, your courage and spirit are truly inspiring! I wish you to be free as soon as possi-
ble!”
“Уважаемый Константин, ваши смелость и сила духа вдохновляют! Желаю как можно скорее оказаться 
на свободе!”

Adress
Kotov Konstantin Aleksandrovich, 1985
IK-2
ul. Frantsa Shtolverka, 6
Vladimirskaya obl., Petushinsky rayon, g. Pokrov
601122, Russian Federation



ADRESS

EXEMPELBREV

Prosecutor General of the Russian Federation
Igor Viktorovich Krasnov
Ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A
Moscow, GSP-3
125993
Russian Federation

Onlineformulär: https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/send
Email: i.krasnov@genproc.gov.ru
international@genproc.gov.ru

Dear Prosecutor General,

I am writing to urge you to seek an immediate and unconditional release of prisoner of conscience 
Konstantin Kotov. He has been convicted and imprisoned under article 212.1 of the Criminal Code 
in connection with his participation in several peaceful protests in 2018 and 2019 in Moscow.

Konstantin Kotov has not committed any internationally recognised criminal offence and has not en-
gaged in or incited any violent acts. By taking part in peaceful street protests, he was simply exercis-
ing his right to freedom of peaceful assembly, a right guaranteed to him under international human 
rights law and by the Russian Constitution.

I urge you to consider Russia’s commitment to respect and protect the human right to freedom of 
assembly under a number of international treaties to which it is a state party, including the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights.

Therefore, I call on you to take all necessary steps to ensure that Konstantin Kotov’s case is
immediately reviewed with a view to quashing his conviction, clearing his criminal record and award-
ing him adequate reparation for the human rights violations he has suffered.

Yours sincerely,


