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NAJNOWSZE
10:09 Oleksy: Opozycja odrzuciła kompromis?
Nie dziwi mnie to
10:00 Oleksy o więzieniu CIA: Zniesmaczają mnie
te pieniądze
09:49 Kurski: Gender? Nie zgadzamy się
na adopcję przez gejów
09:48 Przeciwnicy władzy znikają z ulic i szpitali.
39 osób zaginionych
09:30 Kutz - wędka Palikota na wybory
09:28 Demonstranci zajęli budynek ministerstwa
sprawiedliwości
09:26 Ukraina pożegnała 25-letniego
demonstranta. "Bohater"
09:23 Protasiewicz: Bóg pokarze polityków PiS
09:22 Wiceszef PiS: Na Ukrainie już jest wojna
domowa
09:15 Podkarpacie: Matka i jej dzieci brutalnie
zamordowane

Fot. archiwum Fundacji Otwarty Dialog

23 stycznia przypada druga rocznica uwięzienia Vladimira
Kozlova
lidera
największej,
kazachskiej partii
opozycyjnej Alga! Z tej okazji, w centrum Warszawy, odbył się
zorganizowany przez Fundację Otwarty Dialog.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
niecodzienny protest

Co Rodman zawiózł Kimowi? Może mu
grozić 20 lat
Przekręt w Kolejach Śląskich

Mieszkańcy stolicy, wychodzący z metra na stacji Centrum oraz przechadzający się deptakiem w stronę
Dworca Centralnego, mieli okazję obserwować niezwykłą scenę. Więzień przebywający w klatce, pilnowany
przez dwóch umundurowanych mężczyzn, próbował skłonić przechodniów do rozmowy i prosił o odebranie
od niego grypsu, na którym napisana była prośba o pomoc i wsparcie. Obok klatki stał transparent
z hasłem „Dwie twarze kraju Borata”, na którym porównano prezydenta Nazarbaeya oraz opozycjonisty
Kozlova.
SKOCZ DO TEKSTU
REKLAMA

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Horror pod Stalową Wolą. Matka i jej dzieci
z podciętymi gardłami
Powrót Marka Dochnala
Zapłacimy nowy "podatek od piractwa"?
Śmierć za odmowę kościelnej przysięgi
Szpilka przegrał z Jenningsem. "Dałem
trochę d***"
Prostytutka oskarża byłego wiceministra
o gwałt. "Ohydne pomówienie"
Bieńkowska popsuła suwak
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Protasiewicz tłumaczy się ze zdjęcia z balu
w Świdnicy
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209 Śmierć za odmowę kościelnej przysięgi
28 Gender z ks. Oko, czyli marksizm, "walczące
lesbijki", masoni i spisek przeciwko
ludzkości
4 Szokujące słowa rabina. "Goje jak zwierzęta
pociągowe - mają służyć Żydom"
4 Macierewicz: piloci uciekli, choć byli
naprowadzani na śmierć
4 Milioner pokazał figę ZUS-owi
3 Tusk: chciałbym przeczytać, że zmieniłem
Polskę na lepsze

Kozlov został aresztowany w Kazachstanie na krótko po powrocie z Brukseli, gdzie podczas spotkania
z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wzywał do rozpoczęcia dialogu
i przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. wydarzeń w Zhanaozen, gdzie w pacyfikacji strajku wg
oficjalnych danych zginęło 17 osób, a 86 zostało rannych.
W sierpniu 2012 rozpoczął się proces sądowy, w którym Kozłow został oskarżony o „podżeganie
do nienawiści społecznej”, „nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego”, „utworzenie i kierowanie
zorganizowaną grupą w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także udział w takiej grupie”. Dwa
miesiące później zapadł wyrok skazujący go na 7 lat i 6 miesięcy więzienia oraz konfiskatę majątku
i poniesienie kosztów procesu.
Od ponad roku Kozłow przebywa w kolonii karnej w Pietropawłowsku w kazachskiej części Syberii. Jest
to niezgodne z Kazachskim prawem, gdyż kolonia karna leży tysiące kilometrów od jego miejsca
zamieszkania, co utrudnia kontakty z żoną i małym dzieckiem. Mieszka w 80-osobowym baraku i pracuje
kilkanaście godzin dziennie.

2 Z czego żyje Jerzy Owsiak? Co finansuje
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?
2 Pawłowicz ostro o WOŚP. "Pranie mózgu,
gwardia antykatolicka"
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Grammy dla Włodka Pawlika
za "Night in Calisia"
Włocławek: Kluczowe dowody
w sprawie śmierci bliźniąt zniknęły
"Nasz Dziennik": Artyści zbierają
na "Pietę Smoleńską".
Platforma traci przez Bieńkowską
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XXI w. a ludzie nie mądrzeją zamiast pracować wspólnie i zgodnie nad walką z chorobami, głodem,
biedą, zając się nauką, zaprzestać zbrojeń, mordów, wypracować ideologię, która będzie
przyjazna dla wszystkich narodów itp. to robią wszystko na odwrót jest w tym jakieś diabelskie
niszczycielstwo. Dążą ku zagładzie za wszelka cenę. A przecież możemy żyć w całkowitej przyjażni
wszyscy ze wszystkimi. ONZ miał być tego przykładem, a jest?????
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0

Dodaj odpowiedź

To również cię zainteresuje:
Protasiewicz: Bóg pokarze polityków PiS
Zdaniem szefa dolnośląskiej PO Jacka Protasiewicza politycy PiS uprawiają na kijowskim
Majdanie polską politykę. więcej

Wybierz lokal, który zapewni Ci 8% zwrotu w każdym roku.

S p o n s o ro w a n e

Kup jeden z wynajętych lokali handlowych i zyskaj nawet 6 600 zł miesięcznie. więcej

Śmierć za odmowę kościelnej przysięgi
Zabił żonę, bo nie chciała odnowienia w kościele przysięgi małżeńskiej. więcej

Przekręt w Kolejach Śląskich
Zróbmy sobie własne koleje na Śląsku – pomyślało kilku polityków PO i szybko przeszli do
realizacji planu. Dziś owym planem zajmuje się prokuratura. więcej
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