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Deres Eksellense  

 

Jeg skriver for å uttrykke bekymring for Sergei Filatov og Artyom Gerasimov, to menn fra 

Krim som tilhører den religiøse gruppen Jehovas vitner. Sergei Filatov ble fengslet 5. mars 

2020 for å møte familie og venner for å synge, be og diskutere religiøse temaer. Han ble dømt 

til seks års fengsel i arbeidsleir og fem år med ytterligere begrensninger angivelig for å 

"fortsette aktivitetene til en forbudt ekstremistisk organisasjon." Artyom Gerasimov ble også 

dømt 5. mars 2020 i Jalta byrett for ekstremistrelaterte anklager. Han hadde bare møtt andre 

for å diskutere Bibelen. Han ble dømt til seks års fengsel.  

Jeg ønsker å fremheve artikkel 28 i den russiske grunnloven, som garanterer alle 

samvittighetsfrihet, religionsfrihet, inkludert retten til å bekjenne hver for seg eller sammen 

med andre en religion eller å bekjenne seg som religionsløs, til fritt å velge, eie og formidle 

religiøse og andre synspunkter og handle i henhold til dem.   

Deres Eksellense, jeg ber ærbødigst om at domfellelsen av disse to mennene tas opp til ny 

behandling, da de verken har utførte skadelige eller ulovlige handlinger. I henhold til 

Grunnlovens artikkel 28 har de to mennene frihet til å møte andre troende og diskutere og 

bekjenne sin tro. Jeg tror at den russiske regjering er en beskytter av de grunnleggende 

menneskerettighetene og at de vil gjøre det de kan for å beskytte herr Filatov og herr 

Gerasimov. Jeg ønsker også å snakke på vegne av andre Jehovas vitner som har blitt fengslet 

og er under etterforskning på grunn av sin tro. 

Jeg ber derfor ydmykt om at De griper inn for å sikre at:    

• Sergei Filatov og Artyom Gerasimov sikres rettferdig behandling i henhold til artikkel 

28 i den russiske grunnloven, at de blir løslatt fra fengsel, og hvis en ny rettssak ansees 

nødvendig, at de får advokat etter eget valg.  

• Forfølgelsen av andre uskyldige Jehovas vitner stoppes umiddelbart, og at de får møte 

og uttrykke sin tro i fellesskap med andre troende.   

  

Vennlig hilsen 

 


