Warszawa, 12 sierpnia 2011

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,
Grupa Robocza ds. Białorusi przy Grupie Zagranica reprezentująca polskie organizacje
pozarządowe zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową oraz wspieranie
demokracji na Białorusi pragnie wyrazić najgłębsze zaniepokojenie przekazaniem przez
polską Prokuraturę Generalną, w ramach umowy o pomocy prawnej, władzom Białorusi
informacji na temat znanego białoruskiego działacza na rzecz praw człowieka Aleksandra
Bialackiego. 4 sierpnia b.r. w Mińsku, został on zatrzymany przez białoruskie służby pod
zarzutem nielegalnych operacji finansowych. Podstawą do tego zatrzymania stały się m.in.
dokumenty przekazane przez polską Prokuraturę.
Aleś Bialacki jest przewodniczącym Centrum Obrony Praw Człowieka Viesna oraz
wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Polska mimo deklaracji
wsparcia dla sił demokratycznych na Białorusi przekazując informacje o operacjach na
kontach bankowych należących do przedstawicieli białoruskiej opozycji i ich organizacji nie
gwarantuje im bezpieczeństwa. Tym samym podważa wiarygodność wsparcia dla Białorusi w
ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w
ramach której Polska przekazała w tym roku rekordową sumę pieniędzy. Wyrażamy smutek i
ubolewanie, że nasz kraj, który deklaruje solidarność i wsparcie dla sił demokratycznych na
Białorusi, przyczynił się do prześladowania niezależnych białoruskich działaczy. Uważamy, że
zaistniała sytuacja kompromituje Polskę aspirującą do roli głównego sprzymierzeńca sił
demokratycznych na Białorusi. Przepraszamy naszych białoruskich przyjaciół za to, co Ich
spotkało.
Zwracamy się z apelem o natychmiastowe wstrzymanie przekazywania władzom białoruskim
jakichkolwiek informacji dotyczących obywateli Białorusi, do czasu wprowadzenia
mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo działaczom opozycji i obrońcom praw
człowieka. Niezbędne są systemowe rozwiązania dotyczące ujawniania informacji władzom
Białorusi, które zapewniłyby bezpieczeństwo białoruskim opozycjonistom i obrońcom praw
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człowieka korzystającym z międzynarodowego wsparcia. Postulujemy także wprowadzenie
sprawnych mechanizmów koordynacji działań polskiej administracji w tym zakresie.
Deklarujemy, jako organizacje mające doświadczenie we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i środowiskami niezależnymi na Białorusi, współpracę przy wypracowywaniu
takiego systemowego rozwiązania. W celu ograniczenia szkód apelujemy też o sprawdzenie,
czy polska administracja przekazała dane dotyczące kont innych białoruskich działaczy i czy
istnieje niebezpieczeństwo przekazania takich informacji przez działające w Polsce banki.
Prosimy o przekazanie zagrożonym osobom takiej informacji.
Mamy nadzieję, że ta kwestia jak najszybciej doczeka się konkretnych decyzji i działań ze
strony polskiego rządu.

Z wyrazami szacunku,

Grupa Robocza ds. Białorusi przy Grupie Zagranica
Białoruskie Stowarzyszenie im. Roberta Schumana
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Centrum Kultury Revers
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Europejski Instytut na rzecz Demokracji
Fundacja „Merkury”
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Wolna Białoruś
Instytut Spraw Publicznych
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Res Publica Nowa
Społeczny Instytut Ekologiczny
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
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