Pakkasukko Putinia vastaan — ohjelma
Muutokset mahdollisia. Työryhmien tarkemmat kuvaukset aikataulun alla.
Lauantai 6. tammikuuta
11:30 Brunssi Oranssilla.
12:00 — 13:20
Tanja Kulbakina: Solidaarisuus tänään.
Oleg Serebrennikov: Valko-Venäjän yhteiskunnallinen tilanne.
13:30 — 14:50
Jekaterina Vanslova: Toiminta kidutusta vastaan.
Pavel Nikulin, Mihail Shubin: Riippumatonta julkaisutoimintaa Venäjällä: Moloko
Plus.
15:00 — 16:20
Vitali Servetnik: Painostus ympäristöliikettä vastaan Venäjällä.
16:30 — 17:50
Jelena Šendera: Kampanja Ali Feruzin puolesta Venäjällä.
Andrei Ožarovski: Mikä on Rosatom, ja kuinka sen voi pysäyttää?
18:00 — 18:30 Siivoaminen Oranssilla, siirtyminen Kupoliin.
18:30 Päivällinen kupolissa.
20:00 Keikka Kupolissa: Zdrada Palki, Plastic Tones, Fate vs. Free Willy, Hyggelig.
Sunnuntai 7. tammikuuta
12:00 — 13:50
Igor Martinenko: Hengellisyys ja poliisin erikoisjoukot, Irkutskin anarkistit
syytteessä uskonrauhan rikkomisesta.
Molotov-osuuskunta esittelee toimintaansa.
14:00 — 16:00
Vjatšeslav Panasjuk: Seksuaalivähemmistöjen tilanne Tšetšeniassa.

Aleksei Kuznetsov: Venäjän todellisuus: Kansallinen ja kolonialistinen sorto
imperiumissa.
16:00 Lounas
16:30 Tapahtuman loppu, siivous.

Tatjana Kulbakina: Solidaarisuus tänään
Lauantaina 12:00 — 13:20
Keskustelu solidaarisuuskampanjoiden järjestämisestä ja niiden vaikeuksista –
miksi joillekin kampanjoille on helppo löytää rahoitusta ja toisille mahdotonta.
Oleg Serebrennikov: Valko-Venäjän yhteiskunnallinen tilanne
Lauantaina 12:00 — 13:20
Esitelmä poliittisesta vainosta antifasisteja ja anarkisteja vastaan ValkoVenäjällä.
Jekaterina Vanslova: Toiminta kidutusta vastaan
Lauantaina 13:30 — 14:50
Mitä on kidutus, epäinhimillinen ja nöyryyttävä kohtelu? Kuinka
ihmisoikeusjärjestöt toimivat kidutusta vastaan Venäjällä? Kuinka osoittaa
mielenosoituksiin osallistujien kaltoinkohtelu?
Pavel Nikulin, Mikhail Shubin: Riippumatonta julkaisutoimintaa Venäjällä:
Moloko Plus.
Lauantaina 13:30 — 14:50

Kuinka aloittaa pieni riippumaton netti- ja paperilehti Venäjällä? Kerromme
kuinka perustaa pieni media-alusta Venäjällä, kuinka rahoittaa julkaisua, ja
minkälaiset ovat Moloko Plus-projektin päämäärät. Lehtemme on ollut olemassa
kahden vuoden ajan, ja olemme julkaisseet kaksi numeroa (kolmas on tulossa
pian). Olemme osallistuneet useammille kirjamessuille, ja nykyän meidät
tunnistetaan.
Keskustelemme joukkorahoituksesta, yhteistyöstä muun median kanssa, uusien
kirjoittajien rekrytoinnista ja niistä ongelmista, jotka mikä tahansa riippumaton
julkaisualusta kohtaa Venäjällä.
Vitali Servetnik: Painostus ympäristöliikettä vastaan Venäjällä.
Lauantaina 15:00 — 16:20
Kuinka laki “ulkomaisista agenteista” on vaikuttanut ympäristöjärjestöjen
toimintaan Venäjällä? Miten järjestöjä mustamaalataan ja sakotetaan, ja kuinka
niiden päivittäinen työskentely on muuttunut? Ympäristöjärjestöihin kohdistuu
suoran ahdistelun lisäksi painetta muiden toimijoiden, kuten valtiollisen median,
suuryhtiöiden ja valtion kontroloimien kansalaisjärjestöjen taholta.
Jelena Šendera: Kampanja Ali Feruzin puolesta Venäjällä
Lauantaina: 16:30 — 17:50
Kampanja Ali Feruzin puolesta alkoi 1. elokuuta 2017. Feruzin oikea nimi on
Hudoberdi Nurmatov, hän on Novaja Gazetan toimittaja ja hlbt-aktivisti, jota
uhkaa karkotus Uzbekistaniin, missä häntä uhkaa vankila ja kidutus. Tällä
hetkellä Ali on karkotuskeskuksessa Moskovassa. 8. elokuuta Moskovan
käräjäoikeutta vastaava kaupunginoikeus keskeytti karkotuksen, ja päätti että
karkotusta ei voi toimeenpanna ennen kuin toimittajan valitus Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen on käsitelty. Kampanjan päävaatimus on vapauttaa
Ali Feruza ja tarjota hänelle turvapaikka Venäjältä tai antaa Feruzille kauttakulku
Euroopan yhteisön maahan, jossa hänet saa vastaanottaa.

Andrei Ožarkovski: Mikä on Rostaom, ja kuinka sen voi pysäyttää?
Lauantaina 16:30 — 17:50
Venäjän valtion ydinvoimamonopoli Rosatom aktiivinen sekä Venäjällä että
maailmanlaajuisesti. Se edistää ydinenergiaa, rakentaa reaktoreita ja myy
ydinpolttoainetta. Sen toiminnasta seuraa sekä ympäristöriskejä että
taloudellisia riskejä.
Vuonna 2014 Rosatom osti 34% suomalaisesta Fennovoimasta, ja siitä lähtien se
on pyrkinyt rakentamaan uutta reaktoria Hanhikivenniemelle. Paikallisten
protestikampanjaan kuului sekä mielenosoituksia että protestileiri.
Rosatom nauttii Venäjän poliittisen johdon, mukaan lukien presidentti Vladimir
Putinin tukea. Meidän on ymmärrettävä mitä Rosatom edustaaj, ja kuinka
suunnitella yhteistä toimintaa sen vaarallisia suunnitelmia vastaan.
Igor Martinenko: Hengellisyys ja poliisin erikoisjoukot, Irkutskin anarkistit
syytteessä uskonrauhan rikkomisesta
Sunnuntaina 12:00 — 13:50
Kertomus siitä, kuinka uskontoa käytetään politiikan välineenä, ja kuinka
irkutskilaisia anarkisteja syytetään Venäjän rikoslain ”Pussy Riot”-pykälän 148
nojalla uskovaisten tunteiden loukkaamisesta.
Molotov-osuuskunta esittelee toimintaansa
Sunnuntaina 12:00 — 13:50
Molotov-osuuskunta (cafe.zapatista.ru) levittää zapatistikahvia Meksikon
Chiapasista. Se on osa euroopanlaajuista RedProZapa-osuuskuntien verkostoa,
joka tukee Chiapasin zapatistiliikettä.
Vjatšeslav Panasjuk: Seksuaalivähemmistöjen tilanne Tšetšeniassa

Sunnuntaina 14:00 — 16:00
Minkälaisia ongelmia Tšetšenian seksuaalivähemmistöjä tukevat aktivistit
kohtaavat?
Kaksi esimerkkitapausta siitä, kuinka Euroopan, Valko-Venäjän ja Ukrainan
tiedustelupalvelut vuotavavat turvapaikanhakijoiden tietoja Tšetšenian
viranomaisille. Tšetšenian seksuaalivähemmistöjen turvapaikanhakijoiden
ongelmia Puolassa.

Aleksei Kuznetsov: Venäjän todellisuus: Kansallinen ja kolonialistinen sorto
imperiumissa.
Sunnuntaina 14:00 — 16:00
Kuinka Venäjän imperiumi on kolonisoinut alaisensa? Neuvostoliiton jälkeinen
uuskolonialismi ja Venäjästä riippuvaisista maista kotoisin olevien siirtolaisten
tilanne.

