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Zhanaozen stało się symbolem mobilizacji społecznej w obronie zagrożonych 

praw pracowniczych, obywatelskich i dyskryminacji na tle socjalnym. Pokojowa forma, 

dynamika i skala protestu robotniczego stała się wyzwaniem dla autorytarnego systemu 

władzy, spotykając się z aktywnym przeciwdziałaniem ze strony państwowych sił 

bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w historii współczesnego Kazachstanu, swój sprzeciw wobec 

systemu wyraziły grupy społeczne, na których pracy w strategicznym sektorze przemysłu 

surowcowego opiera się gospodarka kraju. W 2012 r. strajki zaczęli podejmować także 

pracownicy hut i kopalni węgla kamiennego w innych regionach kraju. Próba zignorowania 

strajku, a następnie usiłowania jego zdławienia, którym towarzyszyły prowokacje, pobicia, 

wypadki śmiertelne, aresztowania, wyroki i naciski socjalne podważyły społeczny autorytet 

władzy i jej wizerunek na arenie międzynarodowej.  

Brutalna pacyfikacja strajku w Zhanaozen nie oznaczała końca represji wymierzonych w 

strajkujących pracowników sektora naftowego. Procesy zatrzymanych zakończyły się 

wieloletnimi (od 3 do 7 lat) wyrokami więzienia w czerwcu 2012 r. Fala represji uderzyła 

również w opozycję i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Najczęstszym zarzutem 

wysuwanym wobec aresztowanych opozycjonistów, dziennikarzy i działaczy społecznych jest 

oskarżenie “o wzniecanie nienawiści społecznej”, poprzez które władze starają się 

obciążyć odpowiedzialnością za eskalację konfliktu i tragedię w Zhanaozen oponentów 

politycznych i reprezentantów środowisk niezależnych. 16.08.2012 rozpoczął się największy 

proces polityczny w historii Kazachstanu. Głównemu oskarżonemu, liderowi opozycji 

demokratycznej Vladimirowi Kozlovowi, grozi od 7 do 13 lat więzienia. Szczególnie 

zintensyfikowane zostały działania mające na celu ograniczenie działalności niezależnych 

mediów - formułowane pod ich adresem zarzuty o prowokowanie konfliktu w Zhanaozen i 

“terroryzm informacyjny” mają służyć uznaniu ich za ugrupowania ekstremistyczne, których 

działalność stanie się zakazana z mocy prawa.  

 

W sprawie procesów sądowych strajkujących pracowników i Vladimira Kozlova głos zabiorą 

obecni na nich międzynarodowi obserwatorzy. Zaprezentowany zostanie raport 

dokumentujący towarzyszące przesłuchaniom powszechne przypadki stosowania tortur 

wobec oskarżonych i świadków.  
 

 


