Oświadczenie złożone przez senatorów
Stanisława Gogacza, Janinę Sagatowską i Mieczysława Gila
na 66. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu, pani Walentyna Staruszko, w swoim liście skierowanym
do najważniejszych instytucji państwa polskiego opisuje sytuację wojenną, w jakiej znalazł się ten obszar
Ukrainy, a jednocześnie prosi o pomoc dla zamieszkujących te tereny Polaków.
W Donbasie sytuacja nie zmienia się na lepsze. Od ponad pół roku trwają walki, nasila się ostrzał z ciężkiej artylerii miast i obiektów infrastruktury. Zniszczone zostały całe ulice, kwartały domów. Przez całe dnie
ludziom towarzyszy akompaniament haubic, Gradów i Huraganów. W blokach brakuje szyb i dachów. Wiele
domów spłonęło od wybuchu bomb. Codziennie z powodu ostrzeliwania giną cywile, w tym dzieci i chorzy
w bombardowanych szpitalach. Masa ludzi jest rannych. W krótkim czasie wskutek wojny ludzie samodzielni zmienili się w nędzarzy i muszą godzinami stać w liczących nawet tysiąc pięćset osób kolejkach po zapomogę humanitarną, chociaż nie wszyscy taką pomoc mogą otrzymać. Dlatego Polacy zamieszkujący Donbas
i okolice zwracają się do państwa polskiego o pomoc. Osoby narodowości polskiej, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, Polacy z Donbasu, których jest ponad cztery tysiące, proszą o możliwość przyjazdu do
Polski. Chodzi tu przede wszystkim o Polaków z Kartą Polaka, której posiadanie nie zapewnia jednak prawa
do mieszkania czy pracy w Polsce.
Z listu Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu wynika, że osób, które najbardziej potrzebują pomocy
w przyjeździe do Polski, byłoby łącznie mniej więcej sto. Wydaje się, że państwo polskie ma możliwości,
aby przyjąć tych stu Polaków z Kartą Polaka, przekazując im lokale do zamieszkania i pomagając w zapewnieniu egzystencji. Polska powinna ponadto zająć się pozostałymi Polakami z tamtego wojennego terenu,
których miałoby być ponad cztery tysiące.
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o interwencję w tej sprawie.
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