
 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 93 14, 22 694 92 02, e-mail: kszue@senat.gov.pl  
 

 

 

List otwarty od Ustawodawców Transatlantyckich do Aleksandra 

Łukaszenki 

Jako ustawodawcy transatlantyccy mocno zaangażowani w działania na rzecz 

utrzymania i umacniania wolności, demokracji i praw człowieka w Europie, 

wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktem bezprawnego zatrzymania przez reżim 

Łukaszenki liderki opozycji Maryi Kalesnikawej oraz jej współpracowników. 

Domagamy się wycofania wszystkich zarzutów oraz natychmiastowego  uwolnienia 

Pani Kalesnikawej razem z członkami Rady Koordynacyjnej Maksimem Znakiem, 

Ilją Salejem oraz wszystkimi pozostałymi więźniami politycznymi. Ponadto 

wzywamy do natychmiastowego uwolnienia Witalija Szkliarowa, który od dwóch 

miesięcy jest przetrzymywany w areszcie w nieludzkich warunkach. 

Międzynarodowa społeczność uznaje wybory prezydenckie, które odbyły się  

9 sierpnia na Białorusi za nieuczciwe. W reakcji na ich sporne wyniki obywatele 

Białorusi wyszli na ulice domagając się godności, wolności oraz nowych wyborów, 

które będą odzwierciedlać wolę narodu. Niestety, Aleksander Łukaszenka oraz inni 

członkowie reżimu, tacy jak Juryj Chadżymuratowicz Karajew, Andrej Szwed i Iwan 

Noskiewicz, brutalnie rozprawili się z tymi pokojowymi protestami dokonując 

arbitralnych aresztowań, blokad informacyjnych i prześladowań, stosując tortury  

i przemoc wobec obywateli Białorusi. Nie zważając na ciągłe apele o wolność i 

polityczną zmianę Aleksander Łukaszenka zerwał umowę społeczną stosując 

sankcjonowaną przez państwo siłę przeciwko ludności Białorusi oraz zwrócił się do 

Władimira Putina o gwarancje bezpieczeństwa i pomoc w tłumieniu obywatelskich 

protestów. Jako ustawodawcy, których narody podzielają transatlantyckie wartości 

demokratyczne mocno solidaryzujemy się z narodem białoruskim oraz protestującymi 

i bezprawnie uwięzionymi. Potępiamy reżim Łukaszenki za stosowanie przemocy, 

zastraszanie, areszty i represje wobec Białorusinów, w tym wymierzone w głównych 

członków Rady Koordynacyjnej. 

Wiadomość o zatrzymaniu czołowych członków Rady Koordynacyjnej, w tym Maryi 

Kalesnikawej, wywołała u nas głębokie zaniepokojenie. Według świadków Pani 
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Kalesnikawa została porwana w biały dzień, a służby bezpieczeństwa podjęły 

nieudaną próbę jej deportacji na Ukrainę. Podziwiamy zaangażowanie Pani 

Kalesnikawej na rzecz wolności i jej decyzję o pozostaniu w kraju pomimo 

oczywistego ryzyka. Jej przywództwo, jak i przywództwo Swietłany Cichanouskiej, 

stanowi wyraz oporu kobiet wobec ograniczania wolności oraz wskazuje na ich 

kluczową rolę w rozwijaniu demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Zastosowany wobec Pani Kalesnikawej areszt nie zakończy demonstracji 

Białorusinów w obronie wolności na Białorusi. Nie odstąpimy od naszego wspólnego 

postanowienia, aby wspierać Białorusinów i uznać członków reżimu Łukaszenki oraz 

zagranicznych graczy za odpowiedzialnych za poważne naruszenie praw człowieka 

na Białorusi. 

Z tych powodów usilnie wzywamy reżim Łukaszenki do natychmiastowego 

uwolnienia Pani Kalesnikawej, Pana Znaka, Pana Saleja oraz wszystkich więźniów 

politycznych. Potępiamy bezprawne zatrzymanie Pana Szkliarowa, który był 

maltretowany i został pozbawiony leczenia pomimo zachorowania na COVID-19. 

Wzywamy reżim do powstrzymania przemocy wobec Białorusinów zgodnie ze 

zobowiązaniami Białorusi wynikającymi z Aktu Końcowego z Helsinek. Ściśle 

monitorujemy sytuację na Białorusi i działania reżimu i jesteśmy zdecydowani użyć 

naszych uprawnień legislacyjnych, aby wspierać i działać na rzecz obywateli 

Białorusi. Wraz z transatlantyckimi sojusznikami i międzynarodowymi partnerami 

mocno popieramy ukierunkowane sankcje wobec osób łamiących prawa człowieka na 

Białorusi i poza nią. Dotyczy to między innymi osób współwinnych zatrzymania Pani 

Kalesnikawej, Pana Znaka i Pana Saleja oraz pozostałych więźniów politycznych. 

Na koniec wyrażamy nasze mocne poparcie dla wizji wolnej i pokojowej Europy, 

która przyniosła bezprecedensową stabilność i dobrobyt na kontynencie europejskim, 

na którym obywatele sami decydują o swojej przyszłości. Jest oczywistym, że naród 

Białorusi zasługuje na to samo. 

 

Podpisy sygnatariuszy w angielskiej wersji listu 
 


