
„Memoriał” – głos społeczeństwa obywatelskiego 
 
My, polskie organizacje pozarządowe, działające niezależnie od władz politycznych, 

reprezentujące różne obszary życia publicznego, zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości 
Federacji Rosyjskiej oraz do Sądu Najwyższego FR, o bezstronne, niepowodowane celami 
politycznymi rozpatrzenie sprawy Rosyjskiego „Memoriału”. 13 listopada br. Sąd Najwyższy w 
Moskwie ma zdecydować o dalszym legalnym działaniu Stowarzyszenia. Sformułowany pozew, 
przedstawiając wątpliwe uchybienie administracyjne (nieprzewidziane przez prawo), grozi 
rozwiązaniem Stowarzyszenia. Decyzja taka, nieadekwatna wobec zarzutu, godziłaby w interes 
społeczny i Rosji, i jej międzynarodowego otoczenia. 

„Memoriał” nie jest własnością władz państwowych; poprzez 27-letnią działalność wpisał się 
na stałe – jako ważna składowa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – w ramy 
współczesnej demokratycznej Europy. W wielu miejscach kontynentu jego aktywnością mierzy 
się poziom wolności społecznej w Rosji. Potwierdza tę rolę fakt, iż Polska wnioskowała o 
przyznanie „Memoriałowi” Pokojowej Nagrody Nobla. Uważamy, że i praca nad pamięcią 
historyczną, i obrona praw człowieka – także w trakcie militarnych agresji – czyni „Memoriał” 
sumieniem nie tylko Rosji. Urzędowe represje wobec Stowarzyszenia nie naruszyłyby tego 
stanu, oznaczałyby kolejne potwierdzenie, jak ważna jest jego statutowa misja. Wyrażamy 
nadzieję, że jednak sprawiedliwości stanie się zadość. 
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