
Pakkasukko Putinia vastaan 2019 — ohjelma

Muutokset mahdollisia. Esitelmien tarkemmat kuvaukset aikataulun alla. 

Lauantai 5. tammikuuta 

11:30  Brunssi Hapessa.

12:00  —  13:50 Feministinen aktivismi Venäjällä. 

14:00  —  15:50 LGBT+ liike Venäjällä.

16:00 —  17:50 Eläkereformi ja vastarinta.

17:50 — 18:30 Siivoaminen Hapessa, siirtyminen Ulrikaan. 

18:30 — 19:30 Päivällinen Ulrikassa. 

19:30 — 21:00 Suomen projektien esittelyjä Ulrikassa. 

21:00 — 2:00 Keikka Ulrikassa: Tehno-Poeziya (Rus),  ¥VES SAINT (Fin), Black Tile (Fin) ja DJ. 

Sunnuntai 6. tammikuuta

 

12:00  — 13:50 

Riippumattomat lehdet ja sananvapaus Venäjällä.

Poliittisen vainon vastaiset projektit: Rupression ja Kansainvälinen anarkistien puolustusrahasto.

14:00  — 15:50 

Strategioita intersektionaalisten feministien verkkoyhteistyöhön.

Post-anarkismi ja uusi antiautoritaarinen ajattelu.

16:00 —  17:50 

Ympäristöliike Moskovan ja Kubanin alueella.

Paikalliset antiautoritaariset aloitteet

18:00   Päivällinen Ulrikassa

19:00 Tapahtuman loppu ja siivoaminen

Tarkemmat kuvaukset

Lauantai 5. tammikuuta 

12:00  —  13:50 

Feministinen aktivismi Venäjällä

Viime vuosina naisten asema Venäjällä on huonohtunut jyrkästi. Venäjällä on hyväksytty joukko lakeja, jotka heikentävät naisten oikeuksia, kuten 
perheväkivallan siirtäminen rikoslaista järjestysrikkomuslainsäädäntöön. 

Säätiöt ja aktivistit jotka puolustavat naisten oikeuksia tulevat yhä näkymättömimmiksi. Mutta samanaikaisesti heidän toimintansa saavuttaa 
tuloksia. Tanja Kovaltšuk esittelee tämän ”näkymättömän liikkeen” aloitteita ja projekteja. 

14:00  —  15:50 

LGBT+-liike Venäjällä

Esitelmässä esitetään yleiskatsaus Venäjän seksuaalivähemmistöjen kamppailuihin.  Mikä on LGBT+-liikkeen oikeudellinen asema, ja kuinka 
ortodoksikirkon vallan kasvu ja propaganda ”perhearvojen puolesta” vaikuttavat. Hyökkäykset ryhmiä ja aktivisteja vastaan. Tärkeimmät Venäjän 
seksuaalivähemmistöjen liikkeet ja niiden toimeenkuva. Tšetšenian salaiset homovankilat, ja LGBT+-yhteisön vaino Pohjois-Kaukasuksella. Poliisin 
passiivisuus ja aktivistien häirintä. Esitelmän pitää Aleksandra Aleksejeva, seksuaalivähemmistöaktivisti Moskovasta. 

16:00 —  17:50 

Eläkereformi ja vastarinta 

Eläkeiän nostaminen vuoden 2018 puolivälissä provosoi vuosikymmenen suurimman protestiliikkeen Venäjällä. Mutta vaikka kyselytutkimusten 
mukaan noin 90% väestöstä vastusti uudistusta, oppositio ja riippumattomat ammattiyhdistykset eivät onnistuneet järjestämään yhtä yhteistä 
maanlaajuista protestipäivää. Ilja Budraitskis kertoo eläkereformin yhteiskunnallisesta kontekstista, ja selittää protestiliikkeen epäonnistumisen 
syistä. 

Sunnuntai 6. tammikuuta

12:00  — 13:50 

Riippumattomat lehdet ja sananvapaus Venäjällä

Moloko plus on riippumaton venäläinen nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu lehti. Koko vuoden 2018 ajan poliisi ja turvallisuuspalvelu FSB on 
painostanut lehteä, ja konservatiiviset Putin-mieliset ryhmät ovat estäneet sitä järjestämästä julkaisutilaisuuksia. Tässä esitelmässä lehden 



toimitus kertoo kokemuksistaan painostustoimenpiteiden vastustamisesta. 

Poliittisen vainon vastaiset projektit: Rupression ja Kansainvälinen anarkistien puolustusrahasto

Kansainvälinen anarkistien puolustusrahasto tukee anarkisteja, joita sorretaan tai jotka ovat joutuneet aatteensa tai poliittisen toimintansa vuoksi 
vaikeaan elämäntilanteeseen ympäri maailmaa. Esitelmä kertoo rahaston struktuurista, sen työskentelyn periaatteista ja siitä mihin periaatteisiin 
nojautuen se tukee pulaan joutuneita. 

Rupression on projekti, joka tukee kymmentä vangittua anarkisti- ja antifasistiaktivistia. Aktivisteja  syytetään terroristijärjestön perustamisesta, ja
heitä uhkaa 5-20 vuoden vankeusrangaistus. Pidätettyjä on kidutettu tutkintavankeuden aikana, ja lisäksi tutkintavankeuden olosuhteet ovat 
olleet epäinhimillisiä. Julman kohtelun seurauksena syytetyt aktivistit tunnustivat syyllisyytensä, mutta kidutuksen vastaisen kampanjan ansiosta 
he ovat voineet myöhemmin kiistää kidutuksen seurauksena annetut tunnustukset. 

 
Joukko anarkisteja, antifasisteja ja heidän tukijoitaan on järjestänyt solidaarisuuskampanjan pidätettyjen aktivistien puolesta. Kansainvälinen 
solidaarisuuskampanja on luonut oman sivuston, ja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. 

14:00  — 15:50 

Strategioita intersektionaalisten feministien verkkoyhteistyöhön

Esitelmässä kerrotaan venäläisten feministien verkkoyhteistyöstä. Viime vuosina Venäjän feministit ovat kehittäneet menetelmiä, jotka auttavat 
reagoimaan kollektiivisesti kriisitilanteisiin, puuttumaan verkkokiusaamiseen ja vihapuheeseen ja kehittämään liikettä. Lisäksi esitelmässä 
käsitellään feministisen etiikan ja kommunikaation kysymyksiä. 

Lölja Nordik on intersektionaalinen feministi, aktivisti ja taiteilija Pietarista. Hän on osallistunut moniin feministisiin aktioihin, protesteihin ja 
mielenosoituksiin. Nordik on opiskellut opiskelevan taiteen Što delat -koulussa, ja kirjoittanut feminismistä ja kulttuurista   Wonderzine.ru, 
Colta.ru, Seance.ru, TheBlueprint.ru ja Interview Russia -julkaisuihin. Hän on myös yksi F is for feminism -hyväntekeväisyysjärjestön perustajista. 
Järjestö auttaa naisia jotka ovat joutuneet kotiväkivallan uhriksi. Lisäksi hän on F-pismo kollektiivin osanottaja, joka on horisontaalinen 
feminististen kirjoittajien, kirjailijoiden, runoilijoiden ja teoreetikoiden yhteisö joka tutkii feminististä kirjallisuutta, sukupuolentutkimusta ja 
filosofiaa. 

Post-anarkismi ja uusi antiautoritaarinen ajattelu

Esitelmässä käsitellään klassisen anarkismin teoreettisia ongelmia, ja välttämättömyyttä uudistaa sen perusteita. Postmoderni projekti tarjoaa 
luovia mahdollisuuksia tämän päivän antiautoritaarista teoriaa ja käytäntöä varten,  ja auttaa selittämään kuinka ylipäätänsä voi vastustaa valtaa 
tämän päivän jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Kuinka ylipäätänsä voi tänä päivänä ymmärtää valtaa, ymmärtää sen rakenteita mikro- ja 
makrotasolla, löytää vallassa itsensä ja niin edespäin. Toisaalta postmodernissa projektissa on myös ongelmansa, mitä ne ovat?

Miten käsitys vallankumouksesta, ja itse antiautoritaarinen vallankumouksellinen projekti on kehittynyt? Mitä voi oppia menneistä 
vallankumouksellisista projekteista, ja kuinka voi määritellä uudestaan vallankumouksellisen subjektin ja sen historiallisen strategian. Kuinka voi 
käyttää jälkiteollista metodologiaa anarkistisen teorian jälleenrakennukseen, jotta sen voisi integroida nykyaikaan. Kuinka anarkistinen teoria voi 
leikata muita valtaa kritisoivia teorioita, kuten feminististä ja dekolonialistista teoriaa. 

Kuinka käsitteet seksuaalisuudesta ovat muuttuneet, ja mitä on vapaudenhenkinen seksuaalinen etiikka, vaihtoehtona klassiselle liberaalille 
humanismille joka on lopullisesti päätynyt umpikujaan 21. vuosisadalla. Tämän esitelmän perusteena ovat klassiset tekstit aiheesta viimeisten 20 
vuoden ajalta. 

16:00 —  17:50 

Ympäristöliike Moskovan ja Kubanin alueella

Viime vuosina ympäristörikosten määrä Kubanin alueella Etelä-Venäjällä on ollut kasvussa. Arvokkaita metsiä hakataan kansallispuistoissa, ja myös 
tiukimmin suojelluissa luonnonpuistoissa joissa kaikki ihmisen toiminta on kielletty. Näillä alueilla rakennetaan kalliita kesämökkejä Venäjän 
johdolle, myös presidentti Putinille ja pääministeri Medvedeville. 

Vuonna 2018 Moskovan alueen jätehuolto ajautui kriisiin. Olemassaolevat kaatopaikat täyttyivät, ja miljoonia tonneja jätteitä piti toimittaa 
muualle. Nyt Moskovan jätteitä viedään Jaroslavlin, Tverin ja joka Arkangelskin alueelle. Näillä alueilla protestoidaan uusia kaatopaikkoja vastaan. 

Esitelmän pitää Environmetal Watch of Northern Caucasus -järjestön edustaja. 

Paikalliset antiautoritaariset aloitteet

Pietarin Svora-kollektiivi

Svora on tila kollektiiviselle yhteistyölle. Hanke syntyi vuoden 2016 lopussa, kun joukko erilaisiin DIY-hankkeisiin, esimerkiksi United Help Fest- ja 

Lisitška-festivaaleihin, Animals ja Horizontal -kansankeittiöihin ja musiikkihankkeisin osallistuneita aktivisteja löysi uuden tilan konsertteja ja 

elokuvanäytöksiä varten.   

Minskin AntiYliopisto

AntiYliopisto on pitkäkestoisin ja laajin anarkistinen koulutushanke Valko-Venäjällä. Neljän vuoden ajan aktivistit yrittivät löytää tasapainon 
radikaalin sisällön, ja antiautoritaarisen fasilitoinnin välillä. Esitelmässä kerrotaan kuinka hanke syntyi ja toteutui, kuinka kunnianhimoiset 
suunnitelmat romahtivat ja kuinka hanke lopulta jäädytettiin väliaikaisesti. 


