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22.03.2012 (IAR) – Kazachscy opozycjoniści apelują do Unii i Polski o
pomoc. W kazachskich aresztach siedzi co najmniej kilkunastu
przedstawicieli niezależnych kazachskich organizacji, niedługo zaczną się ich
procesy. Aresztowania i procesy są bezpodstawne – uważa opozycja i
apeluje o wsparcie ze strony UE.
Niezależny kazachski dziennikarz Igor Winiawskij jeszcze tydzień temu
siedział w kazachskim areszcie. Wyszedł dzięki staraniom unijnej i polskiej
dyplomacji. Jak zaznacza, jeżeli Unia zdecydowanie upomni się o
opozycjonistów jest szansa, że prawa człowieka w tym kraju będą
przestrzegane. Okazją ku temu mogą , zdaniem Igora Winiawskiego, być
negocjacje przed podpisaniem umowy o współpracy między Kazachstanem a
Unią. Jak zaznacza, Unia powinna być maksymalnie poinformowana o
sytuacji w Kazachstanie, aby politycy unijni mogli przedstawić przed
podpisaniem umowy pewne ultimatum dotyczące przestrzegania prawa i
wolności, a nie tylko koncentrowali się na zagadnieniach ekonomicznych.
Zaangażowany w sprawę wolności w Kazachstanie europoseł Piotr Borys jest
zdania, że wyraźne sygnały ze strony Unii mogą wpłynąć na kazachskie
władze. Jak przypomina, Europarlament przyjął dość stanowczą rezolucję w
sprawie tego kraju, a władzom kazachskim zależy na dobrych kontaktach z
UE.
W areszcie na sąd czeka m.in Władimir Kozłow, lider opozycyjnej partii “Alga”
– oskarżony przez władze o podżeganie do społecznych konfliktów. Jego
żona, Alija Turusbiekowa , podkreśla, że oskarżenia są absurdalne. Żona
opozycjonisty nie ma złudzeń , że proces męża będzie sprawiedliwy. Jak
dodaje, społeczność międzynarodowa powinna przyłożyć maksymalne
starania do tego, aby władze Kazachstanu przynajmniej spróbowały
przeprowadzić ten proces w sposób otwarty i przejrzysty, dlatego że tylko
w otwartym procesie będzie można pokazać całą absurdalność wytoczonych
oskarżeń. Wtedy będzie nadzieja, że brak winy opozycjonistów będzie
udowodniony. – podkreśla Alija Turusbiekowa.
Aresztowania kazachskich opozycjonistów w styczniu tego roku były
związane z ich aktywną postawą dotyczącą wyjaśniania pacyfikacji przez
policję protestów w Zhanaozen. 16 grudnia 2011 roku, wskutek otwarcia
ognia do protestujących byłych pracowników kompanii naftowych, zginęło w
tym mieście 16 osób.
W kazachskich więzieniach wciąż przebywają m.in. lider niezarejestrowanej
partii „Alga” Władimir Kozłow, dziennikarka Ajżangul Amirova, polityk
opozycyjny Serik Sapargali, obrońca praw człowieka Wadim Kuramszin oraz
inni członkowie organizacji opozycyjnych w Kazachstanie.
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