
ALEKSANDRA SKOCHILENKO
RUSLAND
ETIKETTEN VOOR DE VREDE

GEVANGENGEZET OMDAT ZE 
TEGEN DE OORLOG IN OEKRAÏNE IS

Aleksandra (kortweg Sasha) vult haar leven met kunst en 
muziek en bespeelt allerlei muziekinstrumenten. In betere 
tijden speelde ze graag piano, gitaar, mandoline en fluit en 
leidde ze jamsessies voor iedereen die beter wilde leren 
spelen.

BOMBARDEMENT IN MARIOEPOL

Op 31 maart kwam Aleksandra in actie tegen de Russische 
invasie in Oekraïne. Ze verving prijskaartjes in een super-
markt in Sint-Petersburg door kleine etiketten. Daarop 
stond informatie over het bombardement van de Russische 
luchtmacht op het theater in Marioepol in Oekraïne, waar 
honderden mensen een schuilplaats hadden gezocht en 
velen omkwamen. 

‘VALSE INFORMATIE’

Ze werd aangeklaagd wegens ‘het verspreiden van valse 
informatie over het leger van de Russische Federatie’. Dit 
is een nieuw misdrijf dat de Russische regering in maart 
2022 haastig in het wetboek van strafrecht opnam. Op die 
manier willen de autoriteiten ervoor zorgen dat Russen 
geen kritiek uitoefenen op de invasie van Oekraïne.

HONGER

Aleksandra heeft coeliakie, maar krijgt geen glutenvrij eten. 
Daardoor lijdt ze vaak honger. Ook wordt Aleksandra lastig-
gevallen door het personeel van het detentiecentrum, en 
door haar celgenoten. Als ze wordt veroordeeld kan ze 10 
jaar cel krijgen.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Rusland op de aanklacht 
tegen Aleksandra Skochilenko onmiddellijk en onvoor-
waardelijk in te trekken.
Stuur Aleksandra een kaart, zodat zij weet dat je aan 
haar denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Dear Prosecutor,

I call on you to release Aleksandra Skochilenko, 

who is being detained for criticizing the war in 

Ukraine. Everyone has a right to freely express 

their opinions, including Aleksandra. All charges 

against her must be dropped and she should 

immediately and unconditionally be released 

from prison.

I also call on you to ensure that, pending her 

release, Aleksandra is held in conditions that 

comply with international standards, and she 

has access to adequate healthcare as well as 

the food she needs in relation to her medical 

condition. Aleksandra must also be protected 

from harassment by detention centre employees 

and her cellmates.

Yours sincerely,

[naam]

[woonplaats, land]

Aleksandra Skochilenko Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Александра, держитесь,  мы с вами! 

[jouw naam + land]

TEKSTSUGGESTIE

VERTALING

Geachte openbaar aanklager,

Ik roep u op om Aleksandra Skochilenko onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. Ze wordt vastgehouden 
vanwege haar kritiek op de oorlog in Oekraïne. Iedereen 
heeft het recht om vrijuit zijn of haar mening te uiten, ook 
Aleksandra. Alle aanklachten tegen haar moeten worden 
ingetrokken.
Ik roep u ook op om ervoor te zorgen dat Aleksandra, in 
afwachting van haar vrijlating, wordt vastgehouden onder 
omstandigheden die voldoen aan internationale normen. 
Verder moet ze tot haar vrijlating toegang hebben tot 
toereikende gezondheidszorg en het dieet krijgen dat ze 
nodig heeft in verband met haar gezondheid. Aleksandra 
moet ook worden beschermd tegen intimidatie door 
medewerkers van het detentiecentrum en haar celgenoten.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de autoriteiten van Rusland 
op om Aleksandra onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten.

STUUR JE BRIEF NAAR
The Prosecutor of Saint 
Petersburg
2/9 Pochtamtskaya Street 
Saint Petersburg 
190000 
Russian Federation

VERTALING 
Aleksandra, houd vol, we 
staan achter je!

TEKSTSUGGESTIE
2. STUUR EEN KAART 
Stuur Aleksandra een kaart, zodat 
ze weet dat je aan haar denkt.  
Tip: Aleksandra houdt van katten.

LET OP

De tekst moet in het Russisch zijn. Gebruik de  
voorbeeldtekst of Google translate om je eigen 
tekst te vertalen.

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat de kaart 
bij Aleksandra terechtkomt)

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


