Til: Hendes Majestæt Dronningen af Danmark
Margrethe II

Deres Majestæt Dronningen,
I dag har vi en sådan situation i Rusland, som ærlige folk ikke kan nemt finde en støtte og
beskyttelse inden for politi og domstole i vores land. Af denne grund er vi beder om din
hjælp og deltagelse.
Vi forstår, at din ikke har direkte mulighed for at løse de problemer i vores by, men vi
håber, at du kunne videregive dette budskab til præsident Dmitrij Medvedev.
Med hensyn til essensen af det problem, mange mennesker i vores by Zheleznodorozhny,
som du skal besøge have en mening, at byens myndigheder er involveret i korruption og
kriminelle aktiviteter. Borgmesteren Eugene Zhirkov, byråd, politi, domstole og anklagere de er alle forbundet med korruption, svindel og kriminelle handlinger. Deres gensidige
dækker op og på tværs af protektion giver os ikke mulighed for at køre juridiske
undersøgelser.
Vi etablerede en social bevægelse "Vores By Zheleznodorozhny" for at bekæmpe
korruption og kriminalitet i vores by. Aktivister af bevægelsen er konstant slået, truet og
ydmyget. De fleste af os er nødt til at forblive anonyme for ikke at blive slået eller endda
myrdet.
På trods af dette trusler, vi skabt en WWW site http://www.nash-zheldor.org, som er
dedikeret til at offentliggøre oplysninger om kriminelle, svindel og korruption aktiviteter
bande borgmesteren Zhirkov.
Nogle fakta nedenfor.
Borgmester Eugene Zhirkov forsøgte at købe en dyr BMW sportsvogn til 6 millioner rubler
(omkring $ 200 000) med byen budgetmidler.
http://www.nash-zheldor.org/2010/12/sekonomim-6-mln-rublej-iz-gorodskogo-byudzheta/
Dmitry Zhirkov, en søn af borgmesteren Eugene Zhirkov, med støtte fra sin far blive
medlem af byrådet. Senest blev han forfremmet til leder af den lokale fraktion af partiet
"Forenede Rusland" ("Yedinaya Rossiya"), det regerende parti i Rusland.
http://www.nash-zheldor.org/2010/10/papa-sdelaj-menya-deputatom/
Gangster Lovchev, der var i den føderale ønskede liste, er nu også medlem af byrådet
http://www.nash-zheldor.org/2010/09/bandit-vor-teper-budesh-deputatom/
Kommunale myndigheder med borgmesteren Eugene Zhirkov i hovedet, købte næsten
alle byrådets boliger til priser langt mindre end markedet. For eksempel prisen på en
kvadratmeter af ejendommen i et tilfælde var så lav som 429 rubler (ca. $ 15)
http://www.nash-zheldor.org/2011/01/alina-kak-kupit-zdanie-po-429-rublej-za-metr/
http://www.nash-zheldor.org/2011/02/stella-eshhyo-odna-istoriya-zolushki/
http://www.nash-zheldor.org/2011/03/magazinchik-deputata-popova/
http://www.nash-zheldor.org/2010/12/deputaty-prodolzhayut-pribirat-k-rukam-gorodskoeimushhestvo/

På samme tid bystyret mistænkes i forbindelserne med mordere, der blev beordret til at
dræbe 8 personer
http://www.nash-zheldor.org/2011/01/miliciya-prosit-pomoshhi-v-poiske-kalashnikova/
http://www.nash-zheldor.org/2011/01/chtoby-boyalis-vtoraya-zhertva-iz-spiska-vosmeryxdokumenty/
http://www.nash-zheldor.org/2011/01/utratil-doverie-tretya-zhertva-iz-spiska-vosmeryx/
Borgmester Eugene Zhirkov pålagt en barbar by bygning politik. Boliger er blevet bygget
på det sted, hvor fødselsstiftelsen og park blev revet ned. Enhver egnet stykke jord bliver
brugt, herunder et område i nærheden af planten "Rockwool", hvor opførelsen af en stor
bydel med boliger for 60 tusinde mennesker er begyndt.
http://www.nash-zheldor.org/2011/08/pogibaet-roshha-v-savvino/

Der er en enorm børnehave, hospital og skole mangel i byen. Vejene er i en forfærdelig
tilstand.
http://www.nash-zheldor.org/2011/07/rekordnaya-obiralovka-statya-v-novoj-gazete/
http://www.nash-zheldor.org/2011/06/bebi-bunt-postavil-krest-na-karere-zhirkova/
http://www.nash-zheldor.org/2011/05/v-zheleznodorozhnom-detoubijstvo-postavleno-napotok/
Et andet afgørende aspekt byboere bekymret for, er en økologisk situation. Meget ofte,
især om natten, kunne man føle en kemisk lugt. Mange mennesker har en mening, at
Rockwool fabrik er årsagen til lugten.
I betragtning af din menneskelighed og opmærksomhed på behovene hos almindelige
mennesker, er vi ydmygt beder Deres Majestæt Dronningen ikke nægte at anvende din ret
til at videregive de oplysninger om situationen i vores by til regeringen i Den Russiske
Føderation.
Med venlig hilsen,
aktivister fra bevægelsen "Vores By Zheleznodorozhny".

