Warszawa, 29 listopada 2011

Oświadczenie Grupy Roboczej ds. Białorusi przy Grupie Zagranica
po wyroku na Alesia Białackiego, działacza Centrum Praw Człowieka „Wiasna”

Polskie organizacje pozarządowe wyrażają zdecydowany protest przeciwko
drakońskiemu wyrokowi, jaki 24 listopada br. sąd w Mińsku wydał na Alesia Bialackiego,
zasłużonego obrońcę praw człowieka, szefa zdelegalizowanego przez reżim Łukaszenki
Centrum Praw Człowieka „Wiasna”. Naszym zdaniem proces Bialackiego, oskarżonego o
rzekome uchylanie się od płacenia podatków, miał wyłącznie charakter polityczny i
prowadzony był z naruszeniem podstawowych standardów prawa, w tym prawa do obrony i
przeprowadzenia dowodu winy. Wydany wyrok - 4,5 roku pozbawienia wolności w więzieniu
o zaostrzonym rygorze, konfiskata mienia oraz grzywna w wysokości 721 milionów rubli
białoruskich - ma służyć zastraszeniu społeczeństwa białoruskiego oraz zdyskredytowaniu i
zniszczeniu wszystkich niezależnych organizacji pozarządowych i środowisk opozycyjnych w
tym kraju. Wyrok ten oznacza także całkowite lekceważenie przez reżim zobowiązań
międzynarodowych dotyczących przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich.
Ubolewamy, że do zatrzymania Alesia Bialackiego i postawienia mu zarzutów
przyczyniła się lekkomyślność urzędników polskiej prokuratury. Przekazanie do Mińska
danych dotyczących kont bankowych, na które wpływały środki na pomoc osobom
represjonowanym, było kardynalnym błędem, który nie powinien mieć miejsca w
demokratycznym kraju. Oczekujemy, że władze w Polsce udzielą poszkodowanym
działaczom i współpracownikom Centrum Praw Człowieka „Wiasna” wszelkiej potrzebnej
pomocy.
Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia z więzienia oraz
oczyszczenia z zarzutów Alesia Bialackiego i wszystkich pozostałych więźniów politycznych.

Wzywamy władze Polski oraz Unii Europejskiej do podjęcia zdecydowanych działań
wobec Mińska, które doprowadzą do uwolnienia skazanych oraz pozwolą obywatelom
Białorusi na korzystanie z należnych im praw. Działania te muszą być dotkliwe dla reżimu, ale
nie powinny uderzać w zwykłych obywateli.
Wyrażamy solidarność ze wszystkimi zatrzymanymi i ich rodzinami. W dalszym ciągu
będziemy pomagać naszym białoruskim przyjaciołom i wspierać ich dążenia do
wprowadzenia w ich kraju demokracji.

Grupa Robocza ds. Białorusi przy Grupie Zagranica:
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Europejska Akademia Dyplomacji
Europejski Instytut na rzecz Demokracji
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Fundacja Wolność i Demokracja
Fundacja Wspólna Europa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa Wolna Białoruś
Instytut Spraw Publicznych
Klub Inteligencji Katolickiej
Res Publica Nowa
Stowarzyszenie Młodych Twórców "Ku Teatrowi”
Towarzystwo Białoruskie w Krakowie
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

