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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy

projekt rezolucji

w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem rezolucji upoważniamy

senatora Stefana Niesiołowskiego.

(-) Mieczysław Augustyn (-) Andrzej Owczarek

(-) Krystyna Bochenek (-) Maria Pańczyk-Pozdziej

(-) Ryszard Ciecierski (-) Krzysztof Piesiewicz

(-) Urszula Gacek (-) Robert Smoktunowicz

(-) Andrzej Gołaś (-) Zbigniew Szaleniec

(-) Andrzej Łuczycki (-) Piotr Wach

(-) Antoni Motyczka (-) Edmund Wittbrodt

(-) Stefan Niesiołowski (-) Mariusz Witczak

(-) Mirosława Nykiel (-) Piotr Zientarski

(-) Michał Okła



p r o j e k t

REZOLUCJA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia ............

w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina

Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się uwolnienia białoruskiego opozycjonisty

i kandydata na prezydenta w ostatnich wyborach – Aleksandra Kazulina.

Aleksander Kazulin od marca 2006 roku przebywa w więzieniu, skazany na 5,5 roku

pozbawienia wolności za „chuligaństwo” i „organizowanie zgromadzeń, które łamią porządek

publiczny lub udział w takich zgromadzeniach”. Bardzo surowy wyrok oraz warunki, w jakich

przebywa uwięziony, między innymi nie może regularnie widywać się z najbliższą rodziną,
stanowią kolejny dowód represyjności białoruskiego wymiaru sprawiedliwości szczególnie wobec

środowisk demokratycznej opozycji. Są także potwierdzeniem niedemokratycznego systemu

politycznego panującego na Białorusi.

Aleksander Kazulin prowadził od 20 października 2006 roku do 11 grudnia 2006 roku,

czyli przez 53 dni, głodówkę protestacyjną przeciwko polityce Aleksandra Łukaszenki, pragnąc
zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację na Białorusi. Władze białoruskie nie

dopuszczają do niego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża ani wybranego przez niego lekarza.

Uwolnienia Kazulina uważanego za więźnia sumienia domaga się Amnesty International,

szczególnie w sytuacji, gdy rodzina alarmuje o pogarszającym się stanie jego zdrowia. Polscy

eurodeputowani wystosowali 30 listopada 2006 roku apel o interwencję Unii Europejskiej

w sprawie jego uwolnienia. Prosili także komisarza Unii o interwencję u władz białoruskich,

a także o rozważenie wysłania specjalnego przedstawiciela Unii do Witebska, gdzie uwięziony jest

Aleksander Kazulin.

Na Białorusi w ostatnim czasie kilkakrotnie dochodziło do demonstracji i różnego rodzaju

protestów, głodówek solidarnościowych i podpisywania apeli. Zaniepokojenie ostatnimi

wydarzeniami na Białorusi wyrazili przedstawiciele zarówno Unii Europejskiej, jak również
Stanów Zjednoczonych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w uchwale

z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie sytuacji na Białorusi i przyłączając się do wszystkich apeli

rządów oraz międzynarodowej opinii publicznej na rzecz poszanowania praw człowieka, zwraca

się do władz białoruskich o niezwłoczne uwolnienie Aleksandra Kazulina i innych więźniów

politycznych.

Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.

.............................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

.............................................................................................................................................................................


