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Usnesení Evropského parlamentu o soustavném pronásledování občanské společnosti a 
obránců lidských práv v Rusku: případ lidskoprávní organizace Memorial
(2021/3018(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení a zprávy o Rusku,

– s ohledem na mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, které se Rusko zavázalo 
dodržovat jako člen Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OBSE) a Organizace spojených národů (OSN) a jako signatář dalších smluv o lidských 
právech,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly, zejména na její 
článek 10, který se týká práva na svobodu projevu, a článek 11 o právu na svobodu 
shromažďování a sdružování,

– s ohledem na stanoviska Benátské komise k ruskému zákonu o „zahraničních 
agentech“,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 13. listopadu 2021 o právních 
krocích proti nevládní organizaci Memorial,

– s ohledem na prohlášení generální tajemnice Rady Evropy Marije Pejčinovićové 
Burićové ze dne 12. listopadu 2021 a na dopis komisařky Rady Evropy pro lidská práva 
Dunji Mijatovićové nejvyššímu státnímu zástupci Ruské federace ze dne 30. listopadu 
2021,

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Memorial je nejen jednou z nejstarších a nejrespektovanějších 
lidskoprávních organizací v Rusku, ale také mezinárodním vzorem pro organizace na 
podporu historického povědomí o politických represích a na obranu lidských práv; 
vzhledem k tomu, že Memorial již desítky let prosazuje živou, humanistickou kulturu 
povědomí o zločinech sovětského režimu na vlastním lidu a dalších národech 
Sovětského svazu a dalších zemí, jakož i aktivní občanskou angažovanost v oblasti 
lidských práv a ochranu obětí a znevýhodněných skupin; vzhledem k tomu, že 
Memorial trvale a neocenitelně přispívá k odhalování pravdy o sovětských zločinech a 
historii a k rehabilitaci politicky pronásledovaných a nespravedlivě odsouzených osob a 
je symbolem neúnavného boje za svobodu, demokracii a lidská práva v postsovětské 
oblasti i mimo ni;

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament pojmenoval po spoluzakladateli a prvním 
předsedovi Memorialu Andreji Sacharovovi Sacharovovu cenu za svobodu myšlení a za 
rok 2009 tuto cenu udělil přímo sdružení Memorial, zastoupenému Ljudmilou 
Alexejevovou, Sergejem Kovaljevem a Olegem Orlovem;
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C. vzhledem k tomu, že dvěma právním subjektům organizace Memorial – Mezinárodnímu 
Memorialu a Středisku pro lidská práva Memorial – v současnosti hrozí zrušení; 
vzhledem k tomu, že dne 11. listopadu 2021 byl Mezinárodní Memorial informován 
o tom, že nejvyšší státní zástupce Ruské federace podal žalobu a žádá zrušení této 
organizace pro údajné opakované porušování ruských právních předpisů týkajících se 
„zahraničních agentů“, a zejména proto, že na některých zveřejněných materiálech 
nebylo uvedeno označení „zahraniční agent“; vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 
2021 bylo Středisko pro lidská práva Memorial informováno o podání podobné žaloby 
městským státním zastupitelstvím v Moskvě na základě dalších tvrzení, že stanovy 
střediska údajně ospravedlňují činnost teroristických a extremistických organizací, 
neboť na internetových stránkách této nevládní organizace byly zveřejněny seznamy 
politických vězňů a prohlášení, která mimo jiné obhajují lidská práva krymských Tatarů 
a Svědků Jehovových; vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2021 bylo ve věci 
Střediska pro lidská práva Memorial a dne 25. listopadu 2021 ve věci Mezinárodního 
Memorialu zahájeno soudní řízení; vzhledem k tomu, že další slyšení ve věci Střediska 
pro lidská práva Memorial se bude konat dne 16. prosince 2021 a další slyšení ve věci 
Mezinárodního Memorialu se bude konat dne 28. prosince 2021;

D. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2021 označila dokonce i ruská Prezidentská rada 
pro občanskou společnost a lidská práva toto soudní řízení za nepřiměřené s tím, že v 
předchozích 14 měsících nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů ze strany 
Mezinárodního Memorialu a že Středisko pro lidská práva Memorial se dopustilo pouze 
dvou méně závažných porušení;

E. vzhledem k tomu, že k likvidaci těchto předních nevládních organizací dochází po 
letech pronásledování obou organizací; vzhledem k tomu, že tyto organizace byly v 
letech 2014 a 2016 označeny za „zahraniční agenty“, byly jim uloženy za údajné 
nedodržování zákona o „zahraničních agentech“ přemrštěné pokuty a bylo zahájeno 
svévolné trestní stíhání jejich zaměstnanců, kteří byli rovněž terčem útoků a obtěžování; 
vzhledem k tomu, že tyto útoky, jako je zabití výzkumné pracovnice Střediska pro 
lidská práva Memorial Natalje Estěmirovové v roce 2009, nebyly řádně vyšetřeny a 
pachatelé stále požívají beztrestnosti; vzhledem k tomu, že na základě politicky 
motivovaných obvinění byli uvězněni vedoucí čečenské kanceláře Střediska pro lidská 
práva Memorial Ojub Titijev a vedoucí karelské pobočky Mezinárodního Memorialu 
Jurij Dmitrijev; vzhledem k tomu, že dne 14. října 2021 vtrhl do moskevské kanceláře 
Mezinárodního Memorialu násilný dav a poté byla cílem policejní razie;

F. vzhledem k tomu, že k pronásledování Memorialu dochází v kontextu opakovaných a 
systematických pokusů ruské vlády přepsat historii a omezit svobodnou diskusi o 
hodnocení historických zločinů a událostí, zejména těch, které jsou spojeny se 
sovětskými vládami; vzhledem k tomu, že veřejné orgány falšují historické skutečnosti 
a odmítají zjištění Střediska pro lidská práva Memorial týkající se represí a 
pronásledování ze strany Stalinova režimu;

G. vzhledem k tomu, že pokusy zastrašit, umlčet a nakonec zrušit Memorial jsou 
symbolem stále represivnější politiky ruských orgánů a představují další kapitolu v 
ruské historii politických represí; vzhledem k tomu, že v letech 1987 až 1992 byl 
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Memorial zřízen za konkrétním účelem dokumentace, výzkumu, památky a vzdělávání 
v otázkách týkajících se historických represí v této zemi a jejího tragického historického 
odkazu;

H. vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost je zásadním prvkem demokratické a 
otevřené společnosti a hraje nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských práv a právního 
státu; vzhledem k tomu, že nevládní organizace mají v moderních demokratických 
společnostech klíčový význam, a proto musí mít možnost svobodně fungovat bez 
nepatřičných zásahů ze strany veřejných orgánů; vzhledem k tomu, že nejnovějším 
příkladem zasahování ruských orgánů proti občanské společnosti a obráncům lidských 
práv je soudní proces s Memorialem, který v konečném důsledku poškozuje zájmy 
ruského lidu a oslabuje možnosti otevřeného a svobodného dialogu;

I. vzhledem k tomu, že ruský zákon o „zahraničních agentech“ byl přijat v roce 2012 a v 
loňském roce jej ruský parlament rozšířil tak, aby se mohl vztahovat na všechny veřejné 
kritiky nebo aktivisty; vzhledem k tomu, že počet organizací a jednotlivců, které úřady 
označily za „zahraniční agenty“, se v posledních měsících dramaticky zvýšil; vzhledem 
k tomu, že ruské orgány tento zákon využívají jako nástroj usnadňující zásahy proti 
nezávislým organizacím občanské společnosti, které v Rusku působí, přičemž cílí na 
nevládní organizace, obránce lidských práv, novináře, právníky, bojovníky za práva žen 
a osob LGBTIQ+ a aktivisty v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že tento 
zákon a právní předpisy týkající se „nežádoucích organizací“ a „boje proti extremistické 
činnosti“ porušují ruskou ústavu a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, 
zejména pokud jde o svobodu sdružování a projevu, právo na soukromí, právo podílet 
se na veřejných záležitostech a zákaz diskriminace; vzhledem k tomu, že příklad 
sdružení Memorial jasně ukazuje, jak ruské orgány tyto zákony využívají k zastrašování 
a umlčování kritiků a nezávislých hlasů;

1. odsuzuje opakované pronásledování a nedávné politicky motivované pokusy o zrušení 
Mezinárodního Memorialu a Střediska pro lidská práva Memorial; vyzývá ruské 
orgány, aby okamžitě stáhly veškerá obvinění vznesená proti Memorialu a zajistily, aby 
Memorial mohl bezpečně pokračovat ve své důležité činnosti bez zásahů státu; žádá 
příslušné orgány, aby mezitím zajistily plnou ochranu veškerého hmotného a 
nehmotného majetku sdružení Memorial, včetně jeho archivů, jakož i vystoupení a děl 
nezávislých divadel, novinářů a umělců, a přístup k nim;

2. vítá dopis komisařky Rady Evropy pro lidská práva ze dne 30. listopadu 2021 
adresovaný nejvyššímu státnímu zástupci Ruské federace; trvá na tom, že žádosti o 
zrušení nemají oporu v zákoně; vyzývá předsedy Komise a Rady a členské státy EU, 
aby vydali otevřená prohlášení o podpoře s požadavkem, aby ruské orgány zajistily 
bezpečnost organizace Memorial a aby ji zprostily veškerých obvinění; vyzývá delegaci 
EU a zastoupení členských států v Rusku, aby s organizací Memorial veřejně projevily 
solidaritu;

3. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby v rámci globálního režimu 
sankcí EU v oblasti lidských práv uvalil sankce na ruské představitele zapojené do 
nezákonných represí proti sdružení Memorial a do soudních řízení proti jeho 
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organizacím a členům;

4. naléhavě vyzývá Rusko, aby zastavilo probíhající zásahy proti občanské společnosti, 
obráncům lidských práv a nezávislým sdělovacím prostředkům a v této souvislosti aby 
zrušilo zákony o „zahraničních agentech“ a „nežádoucích organizacích“, aby přestalo 
vytvářet zvláštní právní předpisy či zneužívat stávající trestní nebo správní zákony k 
pronásledování disidentů v zemi nebo v zahraničí a aby uvedlo své právní předpisy do 
souladu se závazky, které samo dobrovolně přijalo v rámci mezinárodního práva a 
vlastní ústavy, včetně úplného obnovení svobody sdružování a projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a internetu; vyzývá ruské orgány, aby zajistily přijetí 
restitučních a nápravných opatření, jež budou řešit porušování práv, k němuž došlo při 
provádění zákonů o „zahraničních agentech“ a „nežádoucích organizacích“;

5. vyjadřuje svou solidaritu s ruským lidem a naléhavě vyzývá ruské orgány, aby přestaly 
pronásledovat Memorial, jeho zaměstnance a všechny ostatní nevládní organizace, 
obránce lidských práv, novináře, právníky, vědce, historiky, bojovníky za práva žen a 
osob LGBTIQ+ a aktivisty v oblasti životního prostředí v Rusku; opakuje, že podporuje 
ruskou občanskou společnost a obránce lidských práv, a vyzývá Rusko, aby pro 
občanskou společnost vytvořilo jasný právní rámec a bezpečné pracovní prostředí v 
souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit pro aktéry občanské společnosti, jejichž svoboda práce byla narušena, účinné a 
účelné postupy právní nápravy;

6. opakuje, že svobodná a nezávislá činnost organizací občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků je základním kamenem demokratické společnosti založené na zásadách 
právního státu; vyzývá proto Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a 
členské státy, aby zvýšily podporu občanské společnosti, nezávislých nevládních 
organizací, obránců lidských práv, historiků a nezávislých sdělovacích prostředků 
působících v Rusku, včetně udržitelné a flexibilní finanční podpory a pomoci při 
mimořádných událostech, a aby vybízely k větší mezinárodní podpoře uvedených aktérů 
a k jejich širšímu zapojení do mezinárodních sítí občanské společnosti; apeluje na smysl 
pro odpovědnost ruské akademické obce, aby těmto výzkumným pracovníkům a 
historikům poskytovala odpovídající a bezpečné příležitosti k výkonu jejich akademické 
činnosti;

7. oceňuje významný přínos Memorialu k dokumentování a výzkumu politických represí v 
Sovětském svazu a vzdělávání o nich a zdůrazňuje, že tato práce vytvořila mezinárodní 
normy; oceňuje jeho neúnavnou práci při obraně lidských práv v dnešním Rusku i mimo 
něj; oceňuje zejména jeho iniciativy, jako je žádost o zahájení trestního řízení proti 
členům Wagnerovy skupiny jménem obětí v Sýrii a jeho soustavné úsilí o trestní stíhání 
trestných činů a porušování lidských práv v Čečensku; zdůrazňuje, že likvidace 
Mezinárodního Memorialu a Střediska pro lidská práva Memorial by proto měla značné 
negativní důsledky pro občanskou společnost jako celek, a zejména pro ochranu 
lidských práv v Rusku;

8. zdůrazňuje, že likvidace těchto organizací by rovněž ukončila fungování jedinečných 
databází a sbírek dokumentů Memorialu, a domnívá se, že tyto záznamy jsou 
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jedinečným dědictvím lidstva; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby byly chráněny a 
zachovány a aby byly i nadále dostupné všem zájemcům, včetně studentů, výzkumných 
pracovníků a rodin obětí; vyzývá proto Komisi a ESVČ, aby společně s občanskou 
společností a ruskými odborníky na lidská práva vypracovaly komplexní zprávu o živé 
paměti milionů obětí politického teroru v Sovětském svazu, která by vycházela ze 
svědeckých výpovědí a z databází shromážděných Memorialem;

9. odsuzuje politiku historického revizionismu a oslavování stalinismu, kterou prosazuje 
ruská vláda a orgány a která je využívána nejen při současných pokusech o likvidaci 
Střediska pro lidská práva Memorial, ale i v mnoha dalších případech, jako je objevení 
masových hrobů v Sandarmochu v Karelské republice a následné politicky motivované 
potrestání Jurije Dmitrijeva, místního vůdce Memorialu, odnětím svobody na základě 
vykonstruovaných obvinění a zabavování knihy Agnes Haikaraové o tragickém osudu 
norských a finských kolonistů na Kolském poloostrově; zdůrazňuje, že vzpomínky na 
oběti totalitních a autoritářských režimů a uznání zločinů spáchaných komunistickými, 
nacistickými a jinými diktaturami a zvyšování povědomí o nich má zásadní význam pro 
jednotu Evropy a pro posílení odolnosti vůči moderním hrozbám pro demokracii, 
zejména u mladších generací;

10. vyzývá delegaci EU a vnitrostátní diplomatická zastoupení v Rusku, aby na místě 
pozorně sledovaly situaci a soudní procesy spojené s Memorialem, aby zajistily 
viditelnost vynakládaného úsilí a nabídly dotčeným osobám veškerou podporu, kterou 
mohou potřebovat, včetně přímé finanční pomoci na platby právníkům a odborníkům, 
ale i psychosociální a lékařskou podporu pro zaměstnance po celé toto období 
mimořádného tlaku;

11. vyzývá členské státy EU, aby nadále podporovaly pobočky Memorialu ve svých 
zemích; naléhavě vyzývá členské státy, aby zvážily poskytnutí útočiště ohroženým nebo 
zakázaným nevládním organizacím z Ruska a aby jim v případě potřeby umožnily 
působit z území EU a aby zaměstnancům Memorialu a dalším aktivistům, kteří jsou v 
ohrožení, poskytly mimořádná víza, aby mohli opustit Rusko a nalézt dočasné útočiště v 
EU;

12. naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a členské státy, aby 
spolu s podobně smýšlejícími zeměmi přijali koordinovaná opatření, která zvýší 
mezinárodní dohled nad ruskými restriktivními zákony, politikami a opatřeními, a aby 
soustavně upozorňovali na omezování základních svobod a lidských práv ruskými 
orgány a odsuzovali je – mj. prostřednictvím veřejných intervencí na vysoké úrovni, 
koordinovaných opatření, soustavného sledování mezinárodních a regionálních fór pro 
lidská práva a provádění pravidelných posouzení dopadu na lidská práva – s cílem 
zajistit, aby spolupráce s Ruskem neohrožovala cíle v oblasti lidských práv ani přímo či 
nepřímo nepřispívala k porušování lidských práv;

13. vybízí velvyslance EU a členských států v Rusku, aby v návaznosti na výsledek 
soudních jednání uskutečnili společnou, medializovanou solidární návštěvu kanceláře 
Mezinárodního Memorialu a Střediska pro lidská práva Memorial;

14. vyzývá ESVČ, aby i nadále upozorňovala na problém nepolevujících zásahů Ruska 
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proti občanské společnosti, obráncům lidských práv a nezávislým sdělovacím 
prostředkům, zejména na současný případ sdružení Memorial, a aby na všech 
příslušných fórech, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Rada 
Evropy a Rada OSN pro lidská práva, iniciovala postupy monitorování a hodnocení, a 
především aby téma pokračujících zásahů Ruska proti občanské společnosti zařadila na 
pořad jednání příštího zasedání Rady OSN pro lidská práva, které bude zahájeno v 
únoru 2022;

15. vyzývá ESVČ a Komisi, aby průběžně pozorně sledovaly dopady zákona o 
„zahraničních agentech“, zejména aby vedly podrobné záznamy o organizacích a 
osobách, jež byly prohlášeny za „zahraniční agenty“ a byly jako takové sankcionovány, 
a aby posuzovaly právní změny tohoto zákona a jejich dopad na ruskou občanskou 
společnost; vyzývá EU a její členské státy, aby se obavami týkajícími se zákona o 
„zahraničních agentech“ a dalších omezujících právních předpisů namířených proti 
občanské společnosti a obráncům lidských práv systematicky zabývaly na všech 
setkáních s ruskými představiteli a aby vyzvaly Rusko, aby zákon o „zahraničních 
agentech“ okamžitě zrušilo a své právní předpisy uvedlo do souladu se svými 
mezinárodními závazky a mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

16. vyzývá Radu, ESVČ a Komisi, aby začleňovaly konzultace v oblasti lidských práv a 
občanské společnosti do všech dialogů a oblastí spolupráce mezi EU, jejími členskými 
státy a Ruskem a aby dostály svému závazku týkajícímu se začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a 
parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě, organizaci Mezinárodní Memorial a Středisku pro lidská práva Memorial a 
prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace.


