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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Co pewien czas media podaj¹ informacje dotycz¹ce dzia³añ przedstawicieli s³u¿b bezpieczeñstwa Wiet-

namu na terenie naszego kraju, miêdzy innymi „Rzeczpospolita” z dnia 18 lutego 2009 r., str. A7; „Wiet-
namska bezpieka w Polsce”, „Gazeta Wyborcza” z 23–24 maja 2009 r. Zaskoczenie budz¹ regularne skargi
obywateli Wietnamu przebywaj¹cych w naszym kraju na to, ¿e po zatrzymaniu przez polskie s³u¿by,
przede wszystkim Stra¿ Graniczn¹, s¹ oni przes³uchiwani przez funkcjonariuszy wietnamskich s³u¿b
bezpieczeñstwa, którzy namawiaj¹ ich do wspó³pracy w rozpracowywaniu wietnamskiej emigracji w Pol-
sce, a w razie odmowy gro¿¹ deportacj¹ lub represjami wobec przebywaj¹cych w Wietnamie rodzin.

Jak donosi prasa, w dniu 12 maja 2009 r. na warszawskiej Pradze-Pó³noc dosz³o do tragedii. Podczas
wejœcia funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej do jednego z mieszkañ z okna wyskoczy³ dwudziestosied-
mioletni Wietnamczyk, który zgin¹³ na miejscu.

Wszystkie informacje wzbudzaj¹ du¿e zaniepokojenie w naszym spo³eczeñstwie. Co wiêcej, pragnê
poinformowaæ Pana Premiera, ¿e w okresie obchodów dwudziestej rocznicy wyborów 4 czerwca, pod-
czas spotkañ ze studentami bardzo czêsto jestem indagowany na tê okolicznoœæ.

Z wyjaœnieñ Stra¿y Granicznej wynika, ¿e na podstawie umowy miêdzynarodowej z 2004 r. o wza-
jemnym przekazywaniu obywateli wspó³praca z urzêdnikami wietnamskich s³u¿b specjalnych jest nie-
zbêdna dla ustalenia to¿samoœci emigrantów, którzy podaj¹ siê za obywateli tego kraju. Stra¿
Graniczna przyznaje, ¿e w Polsce przebywaj¹ z oficjaln¹ delegacj¹ przedstawiciele wietnamskiego Mini-
sterstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, ale s¹ to specjaliœci w zakresie kontroli ruchu granicznego, a ich
zadaniem jest potwierdzenie to¿samoœci przes³uchiwanych osób. Poza tym w przes³uchaniach, prowa-
dzonych najczêœciej w areszcie deportacyjnym Stra¿y Granicznej, bior¹ zawsze udzia³ dwaj polscy urzê-
dnicy i t³umacz.

Polska jest silnym oœrodkiem emigracyjnym wietnamskiej opozycji antykomunistycznej. Pamiêæ
o naszych w³asnych trudnych doœwiadczeniach historycznych powinna skutkowaæ wsparciem i opiek¹
dla tej grupy ze strony odpowiednich s³u¿b i administracji naszego kraju.

Pozwalam sobie skierowaæ pod adresem zarz¹dzanego przez Pana Premiera resortu kilka pytañ.
Czy dla prawid³owej realizacji umowy o wzajemnym przekazywaniu obywateli niezbêdne jest korzy-

stanie z bezpoœredniej pomocy funkcjonariuszy wietnamskich s³u¿b specjalnych na terytorium Polski?
Czy przebieg przes³uchañ obywateli Wietnamu, o których mowa, poddawany jest rejestracji i œcis³e-

mu nadzorowi funkcjonariuszy polskiej Stra¿y Granicznej?
Czy zdaniem Pana Premiera obywatele Wietnamu przebywaj¹cy na terytorium naszego kraju mog¹

odnosiæ wra¿enie, i¿ umowa z Wietnamem o wzajemnym przekazywaniu obywateli jest wykorzystywana
do walki z wietnamsk¹ opozycj¹ antykomunistyczn¹?

Czy znana jest Panu Premierowi umowa o analogicznej konstrukcji o wzajemnym przekazywaniu
obywateli pomiêdzy Wietnamem a innymi pañstwami Unii Europejskiej?

W œwietle informacji medialnych prowadzenie na terenie Polski dzia³añ przez funkcjonariuszy s³u¿b
bezpieczeñstwa Wietnamu umo¿liwia, z du¿ym prawdopodobieñstwem, penetracjê i inwigilacjê emigra-
cyjnych œrodowisk Wietnamczyków mieszkaj¹cych w Polsce i obywateli polskich z nimi wspó³pracu-
j¹cych. Czy w tym kontekœcie rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wypowiedzenia lub renegocjacji umowy
z Wietnamem o wzajemnym przekazywaniu obywateli?

Z wyrazami szacunku
Janusz Rachoñ




