
Проект Постанови №10125 
про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 
Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав 
світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській 
Федерації.
Постанова звертає увагу міжнародної спільноти на порушення прав 
корінних народів в Російській Федерації:

переслідування за політичні переконання (зокрема за публічну підтримку 
україни у 2014 році та заклики бойкотувати призов до зс рФ);

відсутність справедливого та прозорого розслідування викрадень, убивств та 
замахів на активістів;

перешкоджання мирним протестам;

заборона діяльності національних товариств, організацій та рухів;

втручання в діяльність релігійних об’єднань;

витіснення державних мов національних республік рФ із освіти;

неконтрольований видобуток корисних копалин на землях корінних народів.

Мовчання міжнародної спільноти 
заохочує владу РФ до жорстокої 
розправи над активістами з числа 
корінних народів, зокрема і до 
застосування каральної психіатрії

Ухвалення Постанови №10125 не лише продемонструє відданість нашої держави ідеалам 
демократії та дотримання прав людини, але й слугуватиме зростанню авторитету України в 
середовищі корінних народів; наслідком чого стане послаблення підтримки внутрішнього 
та зовнішнього політичного курсу Кремля національними республіками та корінними 
народами.
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Представники корінних народів Росії, які зазнають переслідувань 
за свою політичну або громадську діяльність

Раіс Хабіров з Республіки Татарстан. 
Активіст Татарського громадського 
центру, відомий своїми акціями на 
захист татарської мови. Татарська 
громадськість оскаржує рішення 
суду про примусове психіатричне 
лікування активіста.

Батирхан Агзамов з Республіки 
Татарстан. Активіст молодіжної 
організації «Azatliq». У 2018-2019 рр. 
неодноразово затримувався за 
незаконні пікети проти русифікації 
татарських шкіл.

Фаіль Алсинов з Республіки 
Башкортостан. Лідер організації 
«Башкорт». Неодноразово 
затримувався за організацію 
екологічних акцій протесту у 
східних районах Башкортостану. 

Айрат Дільмухаметов з Республіки 
Башкортостан. Відомий дисидент, якого 
в черговий раз заарештували у 2019 р. 
за запис відеозвернення до російської 
опозиції із закликом відродити 
справжній федералізм. Раніше відбував 
покарання за «націоналістичні 
публікації».

Руслан Гвашев із Краснодарського 
краю. Черкеський старійшина, якого 
у судовому порядку переслідуються 
за «незаконні меморіальні акції».

Рустам Льянов з Республіки 
Інгушетія. Викрадений у 2018 р. 
з метою запису відеозвернення 
«Європейської асоціації інгушів» 
із закликом припинити критику 
влади.

Айдар Кудірмеков з Республіки 
Алтай. Відомий своїми одиночними 
пікетами на захист алтайських 
лісів. Через загрозу стати жертвою 
каральної психіатрії був змушений 
у 2018 р. просити політичного 
притулку в Австрії.

Анатолій Григорьєв із Республіки Карелія. 
Лідер карельського національного руху, 
який перебуває під постійним пресингом 
російських спецслужб. Діяльність 
очолюваного ним Карельського конгресу 
заборонена за рішенням суду. 

Доржо Дугаров із Республіки Бурятія. 
Протягом багатьох років боровся 
за реабілітацію бурятів-політичних 
в’язнів та збереження суверенітету 
Бурятії. Відомий своїми заявами 
на підтримку України. Політичний 
емігрант.

Раджана Дугарова із Республіки 
Бурятія. Активістка молодіжної 
організації «Эрхэ». Політична 
емігрантка. 

Васілій Бокін із Ульяновської 
області. Вчитель ерзянської мови. 
Переслідувався у судовому порядку 
за публікацію циклу статей на захист 
ерзянської мови. Для захисту своїх 
прав звернувся до Європейського 
суду з прав людини. 

Владімір Козлов із Республіки Марій 
Ел. Лідер марійського національного 
руху «Марий ушем». Знаний своїми 
виступами у Європарламенті про 
утиски російською владою марійського 
національного руху. Пережив замах на 
своє життя. Неодноразово затримувався 
за проведення акцій протесту. 

Муслім Хашагульгов з Республіки 
Інгушетія. Лауреат інгуської премії 
«Герой громадянського суспільства». 
За офіційною версією – «помилково 
застрелений представником Росгвардії» 
у 2018 р.


