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Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua 

W Moskwie trwa w tej chwili proces delegalizacji Memoriału, organizacji, która powstała w 1989 r. Jest 

to zasłużona, najstarsza organizacja dokumentująca zbrodnie stalinowskie i zajmująca się obroną praw czło-

wieka. Memoriał jest organizacją, którą w Rosji zakładała stara opozycja, działająca jeszcze w czasach ko-

munizmu, w warunkach, w których, wydawało się, jej funkcjonowanie było niemożliwe. Memoriał zakładał 

m.in. Andriej Sacharow, a czynny był w niej także zmarły w tym roku Siergiej Kowalow. Ta organizacja 

skupiała najlepsze siły Rosji, najlepszych ludzi, ludzi otwartych, ludzi, dla których zbrodnie stalinowskie 

były tą częścią historii ZSRR, o której wszyscy Rosjanie powinni pamiętać. To, co się dzieje obecnie z Me-

moriałem, który wcześniej został wpisany na listę obcych agentów i poddany szeregowi ograniczeń, pokazu-

je, w jakim kierunku obecna Rosja podąża.  

Dla nas, dla Polaków, Memoriał jest także niezmiernie zasłużony. Zajmował się sprawą mordu katyńskie-

go, obławy w Gibach, w której przepadło ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Przekazywał materiały na temat 

mordu katyńskiego jeszcze przed przekazaniem oficjalnych materiałów przez prezydenta Jelcyna. Dlatego 

uważam, że Polska powinna w tej kwestii zabrać głos. Memoriał to ludzie, którzy pamiętają o zbrodniach, 

Rosjanie, którzy działają w tej sytuacji, w której obecna władza rosyjska o tych zbrodniach nie chce pamiętać 

albo je w ogóle neguje. Memoriał zebrał listę 3,5 miliona osób, które były represjonowane, w większości 

rozstrzelane. 

Pytam: co pan minister spraw zagranicznych Rau zamierza w tej kwestii robić? Czy zabierze głos i powie, 

że ta decyzja to nie jest tylko decyzja o zlikwidowaniu najważniejszej organizacji rosyjskiej, niezależnej or-

ganizacji rosyjskiej, lecz także decyzja, która wskazuje, w jakim kierunku idzie obecna władza Rosji? 

Oczekuję, że Pan Minister w tej kwestii zabierze w sposób zdecydowany głos. 
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