


Uwięziną Nadię Sawczenko wybrali do parlamentu ukraińskiego i delegowali do Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy(PACE). Deputowani PACE mają imunitet międzynarodowy, który nie pozwala ich 
uwięzić bez werdyktu sądu. I PACE potwierdziła taki imunitet w sprawie Sawczenko. Jednak, Rosja, która jest 
członkiem PACE, nie wykonuje wymóg regulaminu tej organizacji.
Z prośbą do Rosji zwolnić Nadię Sawczenko zwrócił się prezydent i rząd, 14 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ta 
kwestia została podjęta w ONZ przez przedstawiciela Stanów Zjednoczonych Samanthę Pauer, o  zwolnienie Sawczenko stara 
się sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon. W celu poparcia Nadii Sawczenko głodówkę ogłosiło szereg posłów Parlamentu 
Europejskiego. Prezydent Rosji Włodzimierz Putin  odmawia uwolnienia, ponieważ w tej sprawie decyduje sąd. Jednak do sądu 
sprawa nie jest przekazana, bo Komitet Śledczy nie ma żadnych dowodów przeciw Sawczenko. I nawet zależny od władzy 
rosyjskiej sąd będzie zmuszony do przeznania jej niewinn.

Rosjanie cynicznie czekają, dopóki ona umrze, żeby nie uznawać, że tyle czasu przetrzy-
mywali w więzieniu niewinnego człowieka.

Nasza ostatnia nadzieja- na zwykłych ludzi. Może wt-
edy, kiedy prezydent Rosji zobaczy, że w całym świecie 
organizowano ogromny ruch zwykłych ludzi, domagając 
się uwolnienia Nadii Sawczenko, on będzie musiał ją 
zwolnić.
Prosimy wszystkich nieobojętnych poszerzać w waszych krajach te posłania, 
codziennie zmieniając ilość dni, jakie głoduje Nadia Sawczenko. Przykłady ulotek 
w różnych językach można znaleźć tutaj: https://bitly.com/1DJp8iQ
Także prosimy wzystkich wysyłać elektroniczne i papierowe listy do prezydenta 
Rosji Włodzimierza Putina z prośbą zwolnić Nadię Sawczenko.

Adres dla listów elektronicznych: 
http://eng.letters.kremlin.ru/, 
http://letters.kremlin.ru/

Adres dla przesyłania listów papiero-
wych:
Prezydentu Federacji 
Rosyjskiej
Władzimierzu Putinu
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia.

W rosyjskim więzieniu umiera od 
głodu młoda kobieta - delegat do 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy

33-letnia obywatelka Ukrainy Nadia Sawczenko 
głoduje 79 dni na znak protestu przeciw oskarżeniom 
absurdalnym,które wysunął Komitet Śledczy Rosji

prorosyjskich.

Zniewolnioną kobietę na silę wywieźli do Rosji i absurd-
alnie oskarżyli  w umyślnym zabiciu dwóch dziennikarzy 
rosyjskich. pod czas walk między armią ukraińską i uzbro-
jonymi separatystami. 17 czerwca (dzień przed tym) jedna 
z min wybuchła blisko dziennikarzy, którzy znajdowali się w 
bliskości od linii ognia. Także Nadii Sawczenko wysunięto 
jeszcze bardziej absurdalne oskarżenie - nielegalne prze-

kraczanie granicy rosyjskiej.

Adwokaci Nadii Sawczenko przedstawili rosyjskim 
śledczym przekonujące dowody niewinności kobiety. Jest 
oświadczenie oficera ukraińskiego Serhija Melnyczuka, że 
właśnie on koregował zaprawę ognia w tej walce, w której 
zginęli rosyjscy dziennikarzy, których umyślnie nikt nie za-
bijaw. Ogień w walce był skierowany przeciwko uzbrojonym 
separatystom, obok których przebywali dziennikarzy.

NIE POZWOLCIE 
UMRZEĆ

18 czerwca 2014 roku ukraińska wojskowa Nadia Sawc-
zenko wyjechała samochodem, żeby wywieźć rannych w 
bezpieczne miejsce, ale została pojmana przez bojowników 

facebook.com/
freenadiyasavchenko

@Free_Savchenko

Na znak protestu 13 grudnia 2014 Nadia 
Sawczenko ogłosiła głodąwkę. Ona już 
trwa 79 dni i doprowadziła do nieodwra-
calnych skutków w jej organiźmie.


