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Europoseł Andrzej Grzyb ponownie staje w obronie kazachskiej opozycji

Kolejna rekcja wiceprzewodniczącego Podkomisji
Praw Człowieka PE, posła Andrzeja Grzyba na
zatrważająca sytuację kazachskiej opozycji oraz
na fakt zatrzymania przez kazachski Komitet
Bezpieczeństwa Narodowego liderów ruchu
opozycyjnego oraz dziennikarzy. 14 Marca 2012 roku,
podczas plenarnego posiedzenia PE w Strasburgu,
europosel Andrzej Grzyb wygłosił kolejną mowę w sprawie
sytuacji ruchu opozycyjnego w Kazachstanie. [LINK]

Jak pamiętamy, 23 stycznia 2012 roku, przewodniczący
opozycyjnej partii "Alga" Vladimir Kozlov, został zatrzymany
przez siły bezpieczeństwa po powrocie ze spotkania z
posłami i urzędnikami Komisji Europejskiej (spotkanie odbyło
się 17 stycznia w Strasburgu). Podczas spotkania omawiana

była sytuacja po wyborach do niższej izby parlamentu Kazachstanu -Mażlisu, powszechnie
uznawanych za niedemokratyczne. Rozmowy dotyczyły też tragicznych zajść z 16 i 17 grudnia 2011
roku, kiedy pokojowa manifestacja pracowników sektora naftowego została brutalnie spacyfikowana
przez kazachskie siły bezpieczeństwa. W czasie zajść zginęło 17 a rannych zostało 100
manifestantów.

Pod koniec stycznia aresztowano 5 kolejnych działaczy opozycyjnej partii "Alga", oraz redaktora
naczelnego gazety "Vzgliad"- Igora Veniavskiego.

W związku z pogorszeniem sytuacji zdrowotnej Vladimira kozłowa oraz operacji chirurgicznej, której
został poddany w więzieniu, europoseł Andrzej Grzyb kolejny raz przypomniał wspólnocie europejskiej
dramatyczną sytuacje przetrzymywanych, jednocześnie podkreślając, że dzisiejsza debata jest
przejawem troski o dobre relacje między Kazachstanem i UE oraz że znana jest rola stabilizacyjna,
jaką odgrywa Kazachstan w regionie. Według słów posła Grzyba, Kazachstan to kraj wielkich szans
gospodarczych oraz ważny partner w wymianie gospodarczej z krajami UE.

Jednocześnie poseł podkreślił, że wg OBWE, wybory do niższej izby parlamentu Kazachstanu, nie
spełniały standardów demokratycznych oraz że jest zaniepokojony brakiem pewnej wolności
politycznej. Poseł przypomniał też dramatyczną sytuacje przetrzymywanego Vladimira Kozłowa oraz
Igora Veniavskiego.

Pod koniec przemowy, poseł Grzyb odwołał się do Traktatu Lizbońskiego, który traktuje prawa
człowieka, jako szczególnie ważne. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście
negocjacji o współpracy UE-Kazachstan.

[LINK]
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