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Överfallet på Galina Kozlova 

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om Galina Kozlova   

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin tidigare resolution av den 12 maj 2005 om kränkning av de 

mänskliga rättigheterna och demokratiprincipen i den ryska republiken Mari El1, sina 

övriga resolutioner om Ryssland, framför allt resolutionen av den 13 december 2006 om 

toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 24 november 20062 och resolutionen 

av den 25 oktober 2006 om förbindelserna mellan EU och Ryssland efter mordet på den 

ryska journalisten Anna Politkovskaja3, samt med beaktande av betänkandet av den 26 maj 

2005 om förbindelserna mellan EU och Ryssland4, 

– med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna 

och deras medlemsstater, å ena sidan, och ryska federationen, å andra sidan, som trädde i 

kraft den 1 december 19975, 

– med beaktande av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, och särskilt artikel 10 i denna, 

– med beaktande av Europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk som 

undertecknades av Ryssland den 10 maj 2001, 

– med beaktande av republiken Mari Els konstitution, i vilken man erkänner att mariska är ett 

av de officiella språken, och med hänsyn till 1995 års lag om språkfrågor, i vilken det 

fastställs att Mari El är en multietnisk republik och genom vilken alla medborgare oavsett 

etnisk tillhörighet ges rätt att bevara och utveckla sitt modersmål och sin kultur, 

– med beaktande av de trovärdiga rapporter som lämnats av ryska och internationella 

frivilligorganisationer om de fortsatta kränkningarna av mänskliga rättigheter och om 

oegentligheterna i Mari El, 

– med beaktande av det pågående samrådet mellan EU och Ryssland om mänskliga 

rättigheter, minoriteter och grundläggande friheter, 

– med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A.  Den 25 januari 2007 utsattes Galina Kozlova – ledamot av styrelsen för den nationella 

Mari-organisationen Mari Ušem och redaktör för den litterära tidskriften Ontšõko samt 

hustru till Mari-rådets ordförande Vladimir Kozlov – för ett brutalt överfall som resulterade 

i hjärnskakning och ledde till svår huvudvärk, yrsel och synproblem. 

                                                 
1  EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 409. 
2  Antagna texter, P6_TA(2006)0566. 
3  Antagna texter, P6_TA(2006)0448. 
4  EUT C 117 E, 18.5.2006, s. 235. 
5  EGT L 327, 28.11.1997, s. 1. 
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B. Enligt Mari Ušem kan angreppet inte ha varit ett vanligt rånförsök. 

C. Överfallet mot Kozlova hade föregåtts av en rad attacker mot aktivister och journalister i 

Mari El. Bland annat dödades tre journalister 2001, Vladimir Kozlov misshandlades den 4 

februari 2005 och Mari-organisationens före detta ledare Nina Maksimova har attackerats. 

D. I oktober 2006 såg Vladimir Kozlov optimistiskt på sin organisations framtidsutsikter och 

konstaterade då att ingen marisk folkrättsaktivist hade angripits på över ett år. Denna 

förment mindre fientliga attityd gentemot Mari Ušem har på ett brutalt sätt nu vederlagts. 

E. Varken den lokala eller den federala regeringen har vidtagit lämpliga åtgärder för att ställa 

förövarna inför rätta och garantera journalisternas säkerhet och mediernas oberoende. 

F. Oppositionens möjligheter att använda medier och ge ut nyhetsblad är starkt kringskurna. 

Flera oppositionstidningar måste exempelvis tryckas utanför Mari El. 

G. Det är mycket svårt för personer som tillhör den mariska minoriteten att få utbildning på 

sitt modersmål eftersom det inte längre finns någon gymnasial eller högre utbildning på 

mariska.   

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt överfallet mot Galina Kozlova, som hittills inte lett 

till några fällande domar eller ens gripanden, och de fortsatta trakasserierna och angreppen 

mot aktivister, ledande kulturpersonligheter och oberoende journalister i Mari El. De 

federala och lokala myndigheterna uppmanas att ställa förövarna inför rätta och säkerställa 

att yttrandefriheten respekteras. 

 

2. Europaparlamentet är övertygat om att Rysslands multietniska karaktär i stor utsträckning 

bidrar till den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och att det är ett fenomen som 

alla medborgare i Ryssland med rätta är stolta över och som bör bevaras till förmån för alla 

européer. 

 

3. Europaparlamentet uppmanar de federala och lokala rättsliga myndigheterna att omgående 

genomföra en omfattande och oberoende undersökning av överfallet mot Galina Kozlova 

och andra liknande händelser.  

 

4. Europaparlamentet uppmanar regeringen i Mari El att omedelbart sätta stopp för de 

politiska påtryckningarna och hoten mot tjänstemän med avvikande åsikter och att avstå 

från all otillbörlig politisk inblandning i de utbildningsmässiga och kulturella 

institutionernas arbete. 

 

5. Europaparlamentet uppmanar de lokala och federala myndigheterna att fullgöra sina 

skyldigheter enligt internationell lagstiftning och att vidta lämpliga åtgärder för att 

underlätta det praktiska genomförandet av bestämmelserna i konstitutionen och annan 

lagstiftning om att bevara och utveckla minoritetsspråk och minoritetskulturer. Det är 

särskilt viktigt att tillhandahålla högkvalitativ utbildning på alla nivåer på invånarnas 

modersmål och därmed säkerställa att mariska och ryska förblir jämställda språk i hela 

republiken. 

 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp frågan om finsk-ugriska minoriteter 

i Ryssland och oron över situationen i Mari El inom ramen för dialogen om mänskliga 
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rättigheter mellan EU och Ryssland och vid det kommande toppmötet mellan EU och 

Ryssland 

 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera program som riktar sig till finsk-

ugriska och andra minoritetsgrupper i EU:s och Rysslands samarbete på kultur- och 

utbildningsområdet. 

 

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen samt Rysslands och Republiken Mari Els regeringar. 


