Data publikacji: 09-09-2016

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 9 września 2016 r.

Druk nr 272

_____________________________________________________________________________________

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 w związku z art. 85 Regulaminu Senatu my, niżej
podpisani senatorowie, wnosimy projekt apelu

do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.
Do reprezentowania nas w

dalszych

pracach

nad

tym

projektem apelu

upoważniamy senatora Jana Rulewskiego.
(-) Ryszard Bonisławski
(-) Jerzy Fedorowicz
(-) Bogdan Klich
(-) Władysław Komarnicki
(-) Jadwiga Rotnicka

(-) Jan Rulewski
(-) Waldemar Sługocki
(-) Grażyna Sztark
(-) Przemysław Termiński
(-) Piotr Zientarski

projekt
APEL
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa
Polacy z niepokojem i zaskoczeniem obserwują powtarzające się incydenty w Anglii,
mające charakter napaści słownej i fizycznej, na przebywających tam obywateli polskich. Do
tej pory naliczono 17 przypadków, a w miejscowości Harlowe doszło nawet do zabójstwa
z powodu polskiego pochodzenia.
Te wydarzenia dramatycznie odbiegają od standardów panujących w Europie. Wobec
ofiar naruszono Europejską Kartę Praw Człowieka i Obywatela, którą ratyfikowała również
Wielka Brytania.
Zauważamy, że wydarzenia nastąpiły tuż po referendum, w wyniku którego większość
Brytyjczyków wypowiedziała się przeciwko obecności Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej. Jak wiadomo referendum towarzyszyła, ze strony polityków i mediów,
bezzasadna i wyolbrzymiona kampania skierowana przeciwko obywatelom polskim
pracującym w Zjednoczonym Królestwie.
W dziejach wielopłaszczyznowych stosunków polsko-brytyjskich stanowi to regres,
zwłaszcza, że zaniepokojenie dotyczy wielu naszych Rodaków przebywających na terenie
Wielkiej Brytanii. A przecież historia, choćby z czasów II wojny światowej potwierdza, że
byliśmy bliskimi sojusznikami, a emigracja polska na trwale wpisała się w kapitał społeczny
Wlk. Brytanii.
Podobnie w Polsce, Wielka Brytania przez kulturę, inwestycje, sojuszniczą postawę
i kontakty międzyludzkie stanowi o naszym bogactwie.
Tych osiągnięć nie można zmarnować, a tym bardziej im szkodzić przez
nieodpowiedzialne działania.
Apelujemy do parlamentarzystów na Wyspach, aby mocą swego ogromnego autorytetu
włączyli się w działania zapobiegające nienawiści, nieprawdziwym, często demagogicznym
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oskarżeniom. To tak niewiele, aby stronniczy język, koniunkturalność zamienić na szczerą
rozmowę i rzeczywistą współpracę.
Proponujemy powołanie wspólnej, parlamentarnej grupy roboczej ds. emigracji
wspólnotowej.
Apel podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
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