


Zatčená Nadija Savčenková byla zvolena poslancem ukrajinského parlamentu a také delegátem do Parla-
mentního shromáždění Rady Evropy (PACE) od Ukrajiny. Delegáty PACE získávají mezinárodně uznávanou 
právní imunitu, která zakazuje jejích zatčení bez odsouzení soudem. PACE platnost teto imunity ve vztahu 
k Savčenkové výslovně potvrdilo. Přesto Rusko jako člen PACE odmítlo požadavky vyplývající ze směrnic 
teto organizace plnit.
S vyzvou osvobodit Savčenkovou se na Rusko obraceli hlavy států a vlád, 14 ministrů zahraničí států Evropské unie. Na 
popud velvyslankyni Spojených států amerických Samanthy Powerové otázkou osvobození Nadiji Savčenkové se zabývali 
na zasedání Organizace Spojených národu. Osvobození Savčenkové se rovněž domáhá generální tajemník organizace 
Pan Ki-mun. Na podporu osvobození Savčenkové dokonce vyhlásili hladovky několik poslanců Evropského parlamentu. 
President Ruské federace Vladimir Putin však odmítá zatčenou osvobodit s odkazem na to, že otázku má vyřešit soud. Do 
soudu se však případ Savčenkové doposud nebyl předán, jelikož Vyšetřovací komise Ruské federace žádné důkazy viny 
Savčenkové nemá. Dokonce zcela závislý na ruské exekutivní moci soud tak bude muset zbavit Savčenkovou viny.

Ruská strana, aby nemusela přiznávat, že tolik času drží v zajetí nevinného člověka, 
cynicky čeká až Savčenková zemře.

Naši poslední nadějí zůstávají tak obyčejní lide. 
Možná až tehdy, kdy prezident Ruska spatři masové 
celosvětové hnutí obyčejných lidi pro osvobození Na-
diji Savčenkové, bude nucen ji osvobodit.
Vyzýváme proto všechny nelhostejné lidi, aby ve svých zemích tyto letáky šířili a 
přitom pokaždé měnili počet dnů uvedených v letáku po které Nadija Savčenková 
hladoví. Šablony letáků jsou ke stažení zde: https://bitly.com/1DJp8iQ
Také prosíme posílat elektronické a papírové dopisy prezidentovi Ruska Vladimírovi 
Putinovi s výzvou osvobodit Nadiju Savčenkovou.

Adresy pro elektronickou korespondenci:
http://eng.letters.kremlin.ru/
http://letters.kremlin.ru/

Adresa pro papírovou korespondenci: 
Prezidentu Ruské federace 
Vladimiru Putinovi
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia

V ruském vězení umírá hladem 
mladá žena – delegát Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy.

Nadija Savčenková, 33-léta občanka Ukrajiny, na protest 
proti křivým obviněním vzneseným proti ni Vyšetřovací 
komisí Ruské federace, drží hladovku již 79 dni.

evakuovat zraněné vojáky. Padla přitom však do zajeti Ruském 
podporovaných ozbrojenců.

Zajatá žena byla pote nuceně odvlečena do Ruska, kde byla křivě 
obviněná z vraždy ruských reportérů. Totiž 17. června 2014 během 
bojů na východní Ukrajině mezi Ukrajinskou armádou a ozbrojený-
mi separatisty byli minometním granátem smrtelně zranění ruské 
reportéry, které se nacházeli v bezprostřední blízkosti bojiště. Dále 
proti Savčenkové bylo vzneseno ještě absurdnější obvinění – z 

nezákonného přechodu ruské statní hranice.

Obhájci Nadiji Savčenkové předali ruským vyšetřovatelům nemálo 
přesvědčivých důkazů svědčících o nevině zatčené. K dispozici je 
prohlášení ukrajinského armádního důstojníka Serhija Melnyčuka, 
že v bitvě, během které zahynuli ruští reportéři, pravě on řídil mi-
nometní palbu, přičemž reportéři nebyli zasažené cíleně – palba 
se vedla po ozbrojených separatistech vedle nichž se reportéři 
pohybovali.

NE NECHTE 
JI ZEMŘIT

Nadija Savčenková hladoví od 13. prosince 
2014. V tuto chvíli její hladovka trvá 79 
DNI. To ji již způsobilo nezvratné důsledky 
pro zdravotní stav.18. června 2014 příslušnice Ukrajinské armády Nadija Savčenková 

vyrazila na východní Ukrajině autem k místu bojiště z cílem 

facebook.com/
freenadiyasavchenko

@Free_Savchenko


