
Bergen sier: Rettferdig valg for Russland! Nei til 
politikk av Menneskerettighetsbrudd!

Vi er ikke et politisk parti. Vi er ikke en organisasjon. 
Vi er vanlige folk som bor i Bergen. Blant oss er 
borgere av Russland. Vi protesterer mot valgfusk i 
Russland, krever nyvalg og straff til
gjerningsmennene av valgsvindel!

Menneskerettighetsbrudd har blitt vanlig for russerne. 
Men etter et brutalt valgfusk i Statsdumaen 4. 
desember 2011 begynte masseprotester
i Russland.

Brudd begynte lenge før valget. Partene ble nektet 
registrering og valg deltakere fikk ulik tid på TV. På 
stemmeseddel var det ingen linjen "mot alle". Mange 
borgere trodde at det skulle bli valgfusk uansett og 
ikke stemme.

På morgenen valgdagen ble mange nettsider til opposisjonen og nyhetssider blokkert inkludering 
"Kommersant", "Echo of Moscow", Slon.ru, The New Times magazine og livejournal.com, en sosiale
nettverk som var i praksis det eneste stedet å diskutere aktuelle emner. Det var også blokkert 
nettsider av valgobservatører fra "Valg Foreningen" og "Kart av brudd". Selv under valget ble 
opposisjonen medlemmer arrestert. I lovbrudd fortsatte kampanje for "United Russia" beger på dagen 
før valg og på valgdagen.

Det ble rapportert mange brudd i løpet av valget, blant annet:
- Stuffing av pakker av stemmesedler for "United Russia"
- Stemmegivning i mange steder av somme menneskene som ble
transportert med buser
- Juling og arrestasjonen av observatører, journalister, parlamentarikere
- Ikke-eksisterende velgere på valglistene
- Stem for ikke ankommer funksjonshemmede, syke, eldre og for
mennesker som har dødd
- Stemmesedler uten frimerker, ikke lukket urnen,
- Feil telling av stemmene
- Ledere av valgkommisjoner som flykte med stemmesedler uten registrering
Nettstedet "Kart av brudd" har mottatt 7340 rapporter om overtredelser av valget.

Etter dette kom titusener av mennesker til plaser i Moskva. Det var representanter for alle partier, 
bevegelser, observatører av valglovløshet og vanlige borgere. Etter noen dager av protester ble
over tusen mennesker arrestert. Blant dem var kjent aktivister, menneskerettigheter advokater, 
politikere, musikere, kunstnere, filmskapere, journalister, idrettsutøvere, forretningsfolk,
forbipasserende. Antallet av fanget øker.

Statsministeren Putin talte på TV at protestene er organisert av provokatører som "fikk signal fra 
Hillary Clinton," og disse provokatørene "å forfølge sine egoistiske interesser."



Protestene fortsatte dagene etter valget. Senteret i Moskva ble blokkert, folk ble arrestert, banket opp. 
Mange ble dømt inkludering opposisjonsledere. Det var flere kringkastinger på Internet, og du
kunne se hvordan brutalt brutt politiet menneskerettighetene. Ingen av de russiske stats TV kanalene 
vist det.

Folk som ble arrestert ble dømt med prosessuelle brudd, forfalsker beviser og uten advokater. 
Mennesker ble holdt i elendige forhold, noen begynte sultestreiken, og noen ble fraktet til sykehus.
Innbyggerne har organisert støtte for fangene og brakte mat, funnet advokater og skrevet i de sosiale 
nettverkene.

5. desember ble gruppene organisert som ropte å stevne "mot partiet av skurker og tyver" som kalles 
"United Russia" eller makt parti.  

Fra den dagen protestene i Russland har blitt daglig,
http://www.facebook.com/protiv.er
Og 10. desember i russiske byer skulle det bli et felles protest,
http://rln.fm/2011/12/revolyuciya-10-dekabrya/

Arrangørene av rally i Moskva 10.12.2011 kraver: Annuller valgresultatet til Statsdumaen, og hold et 
nytt valg 4. mars. Bring til retten de ansvarlige for den kriminelle valgsvindelen. Hold
residentvalget tidligst seks måneder etter den parlamentariske. Påmeld alle parter til valg. Eliminer 
statlig sensur og fjern forbud mot forsamlingsfrihet.

Stemmer av russerne hadde blitt stjålet, demonstrasjonen avbrutt, retten anser ikke den åpenbare 
brudd på valgloven. Derfor ser vi i Bergen sammen med folk i Russland:

Nei til politikk av ignorering av menneskerettighetene! Ja til rettferdige valg!

Tel 91628390
http://www.facebook.com/events/236210196447853/?ref=ts

http://www.bergenrabbit.net/?p=2464

http://www.facebook.com/protiv.er
http://rln.fm/2011/12/revolyuciya-10-dekabrya/

