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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o rozpatrzenie mo¿liwoœci otwarcia konsulatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej na terytorium irackiego Regionu Kurdystanu w Erbil. Zmiany, jakie w ostatnich latach
zasz³y na Bliskim Wschodzie, a zw³aszcza koniec wojny w Iraku, daj¹ Polsce, która uczestniczy³a w wy-
zwalaniu Iraku, mo¿liwoœæ zaistnienia na terytorium Regionu Kurdystanu nie tylko jako sojusznika mi-
litarnego, ale tak¿e jako partnera gospodarczego.

Otwarcie placówki w czêœci kurdyjskiej Iraku stworzy³oby szansê rozwoju i promocji polskich firm.
Placówka, która dzisiaj jest zlokalizowana w Bagdadzie, nie spe³nia funkcji handlowych konsulatu.
Brak stabilizacji spo³ecznej w stolicy uniemo¿liwia polskim firmom kontakty handlowe, a rozwój w ta-
kim obszarze administracyjnym jest utrudniony, a wrêcz niemo¿liwy, a¿ do czasu ustabilizowania siê
sytuacji politycznej.

Stabilizacja spo³eczna oraz intensywnie rozwijaj¹ca siê gospodarka rynkowa po zniszczeniach wo-
jennych w czêœci kurdyjskiej Iraku pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ usytuowanie placówki dyplomatycznej
w Erbil, stolicy irackiego Regionu Kurdystanu, jest niew¹tpliwie korzystnym rozwi¹zaniem dla szerze-
nia polskoœci oraz promowania naszych firm i ich rozwi¹zañ.

Chcia³bym zauwa¿yæ, i¿ Polska znajduje siê w grupie nielicznych krajów, które nie posiadaj¹ konsu-
latu na nowo utworzonym i rozwijaj¹cym siê terytorium. Wizyta, któr¹ z³o¿y³em w irackim Regionie
Kurdystanu w towarzystwie mojego znajomego, doktora habilitowanego in¿yniera Kesry Nermendy,
i rozmowy, jakie przeprowadzi³em z by³ym ministrem Hussainem Sinjari, Davidem Bagistani oraz Sala-
hem Berzani, utwierdzi³y mnie w przekonaniu, i¿ polski rz¹d powinien rozwa¿yæ otwarcie konsulatu
w Erbil. Jest to miejsce, gdzie dzisiaj spotykaj¹ siê wszystkie wielkie znane œwiatowe korporacje. Otwar-
cie konsulatu umo¿liwi³oby polskim firmom zawieranie kontraktów i kojarzenie firm lokalnych z polski-
mi, co mo¿e przynieœæ wymierne korzyœci dla polskiej gospodarki.

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci utworzenia konsulatu na terytorium irackie-
go Regionu Kurdystanu w Erbil.
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