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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi dramatycznej sytuacji Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi, a tak¿e nieskutecznymi dzia³aniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracamy siê do
pana premiera z apelem o podjêcie odpowiednich kroków zapewniaj¹cych naszym rodakom bezpie-
czeñstwo i poszanowanie ich podstawowych praw. Prosimy o podjêcie bêd¹cych w pañskiej kompe-
tencji adekwatnych, a nawet radykalnych kroków, aby po³o¿yæ kres dyskryminacji etnicznej
odbywaj¹cej siê za nasz¹ wschodni¹ granic¹.

Wed³ug informacji pochodz¹cych ze Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi tamtejsze w³adze zatrzyma³y ju¿
czterdziestu naszych rodaków, w tym szefow¹ zwi¹zku And¿elikê Borys. Sta³o siê to po pi¹tkowym, pier-
wszym od d³u¿szego czasu, spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Bia³orusi. Wczeœniej za-
jêty zosta³ Dom Polski w Iwieñcu, regularnie zdarza³y siê te¿ akty dyskryminacji dzia³aczy zwi¹zku,
³ami¹ce nie tylko ich prawa obywatelskie, ale tak¿e prawa cz³owieka. Polacy skupieni w niezale¿nej od
re¿imu organizacji kultywuj¹cej polsk¹ to¿samoœæ s¹ stale nêkani, zatrzymywani pod absurdalnymi
pretekstami, a ich mienie i dorobek s¹ zajmowane przez w³adze. Tu¿ za granic¹ Rzeczypospolitej, a tym
samym Unii Europejskiej, rozgrywaj¹ siê wydarzenia, które znamy z okresu komunistycznego zniewole-
nia. £amanie wszelkich standardów demokratycznych powinno oburzyæ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹.
Tym bardziej my, jako Polacy, musimy zrobiæ wszystko, co w naszej mocy, upominaj¹c siê o s³uszne
prawa i wolnoœci naszych rodaków.

Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej jest niewystarczaj¹ca i nieade-
kwatna do zaistnia³ej sytuacji. Dzia³ania ministra pañskiego rz¹du, a szczególnie jego zapowiedŸ „mês-
kiej rozmowy z bia³oruskim ministrem spraw zagranicznych”, wskazuj¹, ¿e rozpocz¹³ on ju¿ kampaniê
prezydenck¹ i pomyli³ sk³adanie pustych obietnic wyborczych z realn¹ polityk¹ zagraniczn¹. Sposób,
w jaki potraktowano dziœ i w poprzednich dniach dzia³aczy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, to kolejny
dowód, jak nieskuteczna jest dyplomacja pañskiego gabinetu. Uwaga jednego z polskich wicemini-
strów, ¿e „bêdziemy poszukiwaæ takich œrodków, które dla w³adz bia³oruskich by³yby w miarê dolegli-
we”, brzmi jak oderwana od rzeczywistoœci.

Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej czujemy siê w szczególnym obowi¹zku zaapelowaæ o pod-
jêcie daleko id¹cych kroków, w tym o dzia³ania na forum Unii Europejskiej, które zakoñcz¹ represje bia-
³oruskich w³adz wobec Polaków. Nasi rodacy ¿yj¹ tam i pracuj¹ od wielu pokoleñ. Kary, jakie ich
spotykaj¹, to kary za przywi¹zanie do Rzeczypospolitej i za wiernoœæ wartoœciom obecnym w sercu ka¿-
dego Polaka: wolnoœci, sprawiedliwoœci i honorowi. Nie wolno polskim w³adzom o nich zapominaæ i nie
¿¹daæ w³aœciwego traktowania – takiego, jakim Bia³orusini ciesz¹ siê w Polsce. Polska reakcja musi byæ
stanowcza, inaczej nikt nie bêdzie siê z nami liczy³.
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