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Michnik do prezydenta Kazachstanu:
Dławienie wolności jest działaniem
niszczycielskim
Adam Michnik, były uczestnik opozycji demokratycznej, byty w ięzień polityczny 30.07.2013 , aktualizacja:
30.07.2013 10:59

  NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nikt nie śledził Iwony Wieczorek.
Policja odpowiada na zarzuty
"Polityki"

1.
Fronda: "Papież wystąpił przeciw
wolności". Komentarze: "Czas się
ewakuować. Mam dość

2.
Adam Michnik dla "Spiegla":
Kaczyński u władzy" To byłoby
niebezpieczne. On chce

3.
Papież Franciszek: Kimże ja jestem,
by osądzać kogoś, kto jest gejem?4.
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"Apeluję do Pana o zaprzestanie represji wobec niezależnych mediów,
uwolnienie uwięzionych robotników naftowych i działaczy opozycyjnych" - pisze
naczelny "Gazety Wyborczej" do prezydenta Nursułtana Nazarbajewa

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

Nursułtan Nazarbajew

Prezydent Republiki Kazachstanu

Presidential Administration

Levoberezhe Street

r e kl a m a

POLECAMY 

 
Papież o gejach: "Nie
powinni być osądzani i
marginalizowani"

ALE HISTORIA

Wunderteam wroga ludu

DODATKI I KOLEKCJE GAZETY
WYBORCZEJ

W tym roku w Godzinę W na
cmentarz nie przyjdę5.

Date Russian Women Free
AnastasiaDate.com

Over 20000 Gorgeous Slav Women. Try
Free Russian Dating. Trial Offer!

Russian News
rbth.ru

Actual News from Russia. Read news
online!

Watch Free Movies Now
www.viewster.com/free-movies-online

Online Full Movies and Trailers Over 5000
Movies to Choose From

Jak Obniżyć Cholesterol
mapazdrowia.pl/niski_cholesterol

Wystarczą 2 Minuty Przed Śniadaniem i
Możesz Zbić Cholesterol Do 150.

We wtorek z

Adam Michnik, redaktor naczelny 'Gazety Wyborczej' (Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta)
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Levoberezhe Street

Astana

Kazachstan

Szanowny Panie Prezydencie!

Opinia publiczna w wielu krajach - także w Polsce - obserwuje z niepokojem
procesy zachodzące w Kazachstanie: ograniczenia swobód demokratycznych,
represje wobec niezależnych mediów, więzienie ludzi związanych z opozycją czy
krytykujących politykę rządu. Represje zastępują dialog społeczny: buta,
arogancja i hipokryzja obozu władzy nasuwają podejrzenie, że miast drogi
demokracji - w co wierzyli przyjaciele Kazachstanu - zwycięża filozofia drogi do
dyktatury. To wpływa fatalnie na obraz Kazachstanu w świecie, a szczególnie na
Pański wizerunek.

To jest zła droga. Dławienie wolności jest działaniem niszczycielskim: blokuje
rozwój kraju, niszczy ludzką godność, zabija nadzieję. Permanentne represje
prowadzić muszą do eksplozji gniewu społecznego, nieraz nawet do wojny
domowej. To są czarne scenariusze. By ich uniknąć, trzeba konflikt przeobrazić w
dialog.

Piszę do Pana, Panie Prezydencie, z perspektywy człowieka, który ma wiele
podziwu i sympatii dla Kazachstanu. Także z perspektywy człowieka, który
obserwował własny kraj w smutnym czasie konfrontacji między władzą a
społeczeństwem i w pełnym nadziei czasie dialogu, który utorował drogę do ładu
demokratycznego. Dlatego apeluję do Pana o zaprzestanie represji wobec
niezależnych mediów, bowiem ta niezależność jest warunkiem fundamentalnym
dla istnienia partnerskiego dialogu między władzą a opozycją. Apeluję o
uwolnienie Władimira Kozłowa, Razy Tuletajewej, Wadima Koramszina,
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uwolnienie Władimira Kozłowa, Razy Tuletajewej, Wadima Koramszina,
uwięzionych robotników naftowych i działaczy opozycyjnych. Apeluję też o
zaprzestanie represji wobec ich rodzin. Ci odważni ludzie są skarbem
Kazachstanu, a ich prawem jest nieskrępowany, swobodny udział w życiu
publicznym.

Dialog między władzą a rodzącym się społeczeństwem obywatelskim jest
warunkiem powstania "Kazachstanu dla wszystkich" obywateli republiki, a nie
tylko dla wybranych rządzących i posłusznych władzy. Zwracam się do Pana i
proszę o uwolnienie uwięzionych.

Apeluję do Pańskiego poczucia odpowiedzialności i do Pańskiego sumienia.
Oby nie pozostało głuchym na ten apel.

Łączę wyrazy należnego szacunku

Kto jest kim w liście do Nazarbajewa?

Władymir Kozłow to założyciel ugrupowania Alga, największej partii
opozycyjnej w Kazachstanie. Domagał się przestrzegania w kraju praw
człowieka, angażował w budowę społeczeństwa obywatelskiego, bronił
obywateli przed bezduszną administracją. W 2004 r. z bliska obserwował
pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Został więc osobistym wrogiem
kazachskiego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, który twardą ręką
rządzi krajem od 1989 r. W czasach ZSRR był w Kazachstanie szefem partii
komunistycznej, potem został prezydentem. Kraj przeobraził w prywatny
folwark, w którym wszystko zależy od woli jednego człowieka - 73-letniego
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Nazarbajewa.

Kozłowa aresztowano w styczniu 2012 r. za udział w strajkach w zagłębiu
naftowym w Żangaözen, gdzie kilka miesięcy wcześniej wybuchł strajk
nafciarzy. Alga rozdawała protestującym żywność i wodę, a Kozłow
dodawał im otuchy.

Robotnicy zbuntowali się, gdy zorientowali się, że koncern KazMunajGaz
próbuje ich oszukiwać. Była wiosna 2011 r. Protesty objęły cały zachodni,
obfitujący w ropę region mangystauski i zakończyły się masakrą w mieście
Żangaözen w grudniu. Akurat w 20. rocznicę niepodległości kraju.

Oficjalnie zginęło 17 osób, nieoficjalnie - nawet 100. Policja, strzelając z
ostrej amunicji do bezbronnego tłumu, miała w ten sposób reagować na
rzekomą prowokację. Służby porządkowe przez pierwsze dni po tragedii
zajmowały się jednak nie śledztwem, ale pilnowaniem, by z Żangaözenu nie
wydostawały się żadne informacje. Gorączkowo szukano autorów
amatorskiego filmiku, na którym widać, jak schronieni za pleksiglasowymi
tarczami tamtejsi zomowcy celują w uciekających ludzi i okładają pałkami
powalonych na ziemię.

Po sądach ciągano niższych rangą funkcjonariuszy policji i przede
wszystkim robotników. Ich procesy trwały kilka miesięcy i wszyscy
niezależni obserwatorzy, m.in. polski europoseł Piotr Borys i poseł Marcin
Święcicki, twierdzą, że odbiegały od demokratycznych standardów.

Po krwawym stłumieniu protestu Kozłow nagłaśniał sprawę za granicą. Za
nawoływanie do nienawiści społecznej i próbę obalenia ustroju w
pokazowym procesie został skazany na 7,5 roku więzienia.
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Adam Michnik dla
"Spiegla":
Kaczyński u
władzy? To byłoby
niebezpieczne. On
chce pełzającego
zamachu stanu

Mazowiecki i
Michnik: W naszej
historii bardzo
rzadko szaleństwo
zwycięża do końca

Michnik nawołuje do
dialogu, a prawica
na to: "arbitrem nie
będzie"

Michnik o Yoani
Sanchez: W walce z
kubańską dyktaturą
już wygrałaś

ZOBACZ TAKŻE

Za pomaganie strajkującym robotnikom na pięć lat skazano też Rozę
Tuletajewą. Amnesty International tak pisała o jej sprawie: "W trakcie
procesu w 2012 roku Roza Tuletajewa, działaczka na rzecz robotników,
która została oskarżona o współorganizowanie wydarzeń z grudnia 2012
roku, zeznała, że oficerowie służby bezpieczeństwa powiesili ją za włosy,
włożyli jej foliową torbę na głowę, dusili ją i poniżali seksualnie. Grozili
także, że skrzywdzą jej czternastoletnią córkę".

Tortur w areszcie nie uniknął również Wadim Kuramszin, znany obrońca
praw człowieka. Skazano go na 12 lat i przepadek majątku za rzekome
zlecenie morderstwa prokuratora. Zdaniem opozycji zarzut jest wyssany z
palca.
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A ja i przy tej okazji powtórzę swoje "Ceterum censeo Carthaginem delendam esse".
Pański szlachetny apel wystosowany jest przy okazji haniebnych i bezprawnych deportacji
opozycjonistów i ich rodzin z krajów UE do Kazachstanu. W końcu proceder ten został zauważony
przez media i spowodował Pańską reakcję. Do gazety specjalnych pretensji mieć nie można, bo
czasami deportacje z Polski uchodźców, których życie, zdrowie i wolność są zagrożone opisywała.
Nie zawsze, bo tekstów byłyby setki, tysiące. Przez to być może nie widzicie (jako gazeta) skali
zjawiska i tego, że nie są to żadne "pomyłki przy pracy", lecz metoda stosowana od lat. Jest to
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"polityka imigracyjna", a nie niedopatrzenie. W Polsce dzieje się tak na co dzień. Metody budzące
oburzenie w Austrii są u nas normą. Po cichu problem uchodźców jest w Polsce rozwiązywany
poprzez odsyłanie ich pod kule i knut. Cytat z Konstytucji 3. Maja "Kto wejdzie w granice
Rzeczypospolitej, ten wolnym jest",przytoczone bodaj ponad 2 lata temu podczas debaty o
imigrantach w siedzibie gazety, wobec działań polskich służb imigracyjnych brzmi jak szydercze
bluźnierstwo.

Panie Szechter czy w ten sam sposób apelowaliście do waszego ojca i brata o zaprzestanie
represji wobec Narodu Polskiego ?

Nazarbajew albo popadnie w depresję, albo zesra się ze strachu, z powodu listu jakiegoś
lewackiego geriatryka...
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