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Oświadczenie skierowanie do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Polityka wschodnia należy do najważniejszych wymiarów poli-

tyki zagranicznej Rzeczypospolitej. (…) W interesie Polski leży, by narody jej wschodniego sąsiedztwa cie-

szyły się niepodległością i bezpieczeństwem, by (…) respektowano ich prawo do suwerennego wyboru drogi 

rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy”. 

Z przykrością stwierdzam, że pod koniec 2015 r. rząd polski zrezygnował z prowadzenia aktywnej polity-

ki wschodniej. Odnoszę wrażenie, że prowadzi ją raczej w kategoriach PR niż realnej polityki. 

Apeluję do Pana Ministra o większą aktywność i większe zaangażowanie Polski na rzecz Białorusi. Sytu-

acja u jednego z naszych najbliższych sąsiadów jest coraz bardziej napięta i wymaga szczególnego zaintere-

sowania, a także dostrzeżenia znaczenia i wagi wydarzeń rozgrywających się tam przed wyborami prezy-

denckimi zaplanowanymi na 9 sierpnia 2020 r. Od początku maja br. trwają przedwyborcze represje wymie-

rzone w opozycję, jej zwolenników oraz dziennikarzy. Dochodzi do masowych zatrzymań polityków opozy-

cji i aktywistów popierających potencjalnych rywali urzędującego prezydenta w wyścigu o najwyższy urząd 

w państwie. Według obrońców praw człowieka od 6 maja do 23 czerwca br. zatrzymano na Białorusi co naj-

mniej 650 aktywistów, polityków i uczestników akcji pokojowych, z czego 360 osób w ciągu zaledwie 4 dni 

(od 18 do 21 czerwca). Tak wynika z monitoringu Centrum Praw Człowieka „Wiasna”. 

Najważniejszy potencjalny oponent Łukaszenki, były szef Biełhazprambanku Wiktar Babaryka, od 

18 czerwca przebywa w areszcie KGB z poważnymi zarzutami dotyczącymi malwersacji, tworzenia grupy 

przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Cieszący się popularnością zwykłych Białorusinów wideobloger 

Siarhiej Cichanouski również trafił do aresztu z zarzutami dotyczącymi m.in. organizacji zamieszek. 

Obrońcy praw człowieka oświadczyli, że wybory na Białorusi już teraz odbiegają od wszelkich demokra-

tycznych standardów. Masowe represje wymierzone w obywateli potępiły państwa Zachodu, Unia Europej-

ska i OBWE. Apel o zapewnienie bezpiecznych, spokojnych, wolnych i sprawiedliwych wyborów prezy-

denckich skierowały do władz Białorusi przedstawicielstwa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych. W różnych miejscach Europy odbyły się akcje mające na celu okazanie solidarności z ofia-

rami przedwyborczych represji na Białorusi. Swoje wsparcie okazali mieszkańcy Londynu, Barcelony, Bruk-

seli, Pragi, a także Warszawy. 

Polska polityka zagraniczna nie może być bierna w sprawach Białorusi. Opozycja białoruska powinna 

otrzymywać sygnały, że jej działania są zauważane i że może ona liczyć na wsparcie instytucji broniących 

praw obywateli. Dynamiczny rozwój sytuacji na Białorusi wymaga zdecydowanego zaangażowania polskie-

go rządu w Parlamencie Europejskim, jak również bezpośrednich i skutecznych działań dyplomatycznych. 

Nie chodzi tylko o to, że oczekuje tego od nas białoruska opozycja. Do takiego zaangażowania zobowią-

zują nas także bliskie sąsiedztwo oraz związki historyczne i kulturowe. Jestem pewien, że jako działacz opo-

zycji demokratycznej z czasów PRL rozumie Pan, jak ważne dla wszelkich ruchów wolnościowych i osób 

więzionych za przekonania są tego rodzaju gesty i oficjalne wsparcie innych krajów. 
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