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Kazachstan: procesy opozycji "jak z czasów PRL"

foto: PAP/EPA/YURI KOCHETKO

Po krwawych protestach w Żanaozen, władze Kazachstanu przed sądem postawiły
opozycję, winiąc ją za niepokój w kraju. Działacze mogą spędzić w celi kilkanaście lat.

Rozprawę obserwowali posłowie z Parlamentu Europejskiego i niezależni eksperci. Polski eurodeputowany
Piotr Borys występował jako świadek na procesie przywódcy opozycyjnej partii Ałga Wladimira Kozłowa,
któremu grozi 13 lat więzienia. Z inicjatywy m.in. Borysa Parlament Europejski jeszcze w marcu wezwał do
uwolnienia opozycjonisty. Wyrok w procesie prawdopodobnie zapadnie w najbliższych dniach. Wcześniej
18 osób biorących udział w protestach w Żanaozen i Szetpe skazano na wyroki od 3 do 7 lat więzienia,
kilkanaście innych otrzymało wyroki w zawieszeniu lub objęto je amnestią. 
Inny obserwator procesu z Polski, Jędrzej Czerep, ocenia, że proces służy przede wszystkim do walki z
opozycją, a kolejnym etapem może być rozprawa z wolnymi mediami. Jak zaznacza – proces sprawia
wrażenie z góry wyreżyserowanego spektaklu, zarzuty są niesprecyzowane, realia rozpraw przywodzą na
myśl czasy PRL. Świadkowie dowodzą, że podsądni są "groźnymi ekstremistami", padają wnioski, że
rzekome podżeganie do rewolucji „wynika z całości materiału” – wyliczał ekspert.
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Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog: samochody odbijające się w lusterku to funkcjonariusze śledzący
ruchy obserwatorów procesu

”Kryzys władzy” 
Igor Winiawski, redaktor naczelny gazety ”Wzgliad” nieprzychylnej władzom Kazachstanu, też był więżniem
politycznym. Obecnie przebywa w Polsce. W rozmowie z portalem polskieradio.pl mówi, że został uwolniony
po dwóch miesiącach więzienia, w marcu, właśnie tego samego dnia, w którym Parlament Europejski
uchwalił rezolucję w sprawie jego kraju. Od kilku miesięcy przebywa w Polsce. Wspomina, że samo
zwolnienie miało dziwny przebieg: za radą adwokata zgodził się na przyznanie do winy, tak by zmniejszono
kwalifikację jego ”przestępstwa” i został objęty amnestią. 
Pytany o tło procesów opozycji, wskazuje na autorytaryzm, brak zainteresowania losem społeczeństwa ze
strony rządzących. - W Kazachstanie od 20 lat nie było zmiany władzy. Wszystko, co dzieje się obecnie w
kraju, jest rezultatem kryzysu politycznego – mówi. Jak dodaje, media, w tym "Wzgliad" śledziły strajk przez
siedem miesięcy, ale w tym czasie ani władze lokalne, ani centralne nie interesowały się jego przebiegiem.
- Nie było żadnych organizacji społecznych, takich jak związki zawodowe, które mogłyby mediować w
rozwiązaniu tego konfliktu. Jedyną organizacją, która próbowała rozwiązać problem, była ”Ałga”, którą
kieruje Władimir Kozłow. I właśnie dlatego był sądzony, że pomagał robotnikom. To jest właśnie główna
oznaka kryzysu władzy - kiedy państwo nie przejawia żadnego zainteresowania sytuacją. Protestowały dwa
tysiące ludzi – to bardzo dużo, jak na warunki kazachskie – komentował dziennikarz. Igor Winiawski
podkreślił, że zainteresowanie Zachodu, opinii międzynarodowej pomaga: stało się tak choćby w jego
przypadku, bez zainteresowania zapewne Unii nie zostałby uwolniony.

”Jest coraz gorzej” 
Ludmiła Kozłowska z fundacji Otwarty Dialog w rozmowie z portalem polskieradio.pl potwierdza tę ostatnią
opinię, w jej ocenie Kazachstan jest bardzo czuły na głos Zachodu, choćby ze względu na interesy
gospodarcze. Dlatego docenia zainteresowanie opinii międzynarodowej, polskich deputowanych, posłów
Bundestagu. Zwraca uwagę, że na ławie oskarżonych jest trzech opozycjonistów, którym grozi po
kilkanaście lat więzienia. Oprócz Kozłowa, są to Akżanat Aminow, lider strajkujących pracowników rafinerii
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Andrzeja Dudy (PiS) wynik
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Grupiński: jesteśmy w stanie drugą
turę wygrać

Zdaniem gościa Sygnałów
dnia szefa klubu
parlamentarnego PO Rafała
Grupińskiego, Platforma
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prezydenta Elbląga.

Nie złożyłeś deklaracji
śmieciowej? Czeka cię kara

Rewolucja śmieciowa już za
tydzień. Emilia Kołaczek z
Ministerstwa Środowiska
mówiła w Jedynce, że osoby,
które nie złożyły deklaracji
śmieciowej mogą ponieść

odpowiedzialność karno-skarbową.
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naftowych i Serik Sapargali, aktywista ruchu społecznego Hałek Majdany. - De facto, najbardziej
rozpoznawalną osobą, najważniejszą dla pracowników rafinerii naftowych był Agżeat Aminow. Przyznał się
on do winy. Podejrzewamy, że w związku z tym, że wywierano na niego największy nacisk. Teraz w ogóle
nie bierze aktywnego udziału w procesie sądowym, nie broni się. W sądzie bronią się Władimir Kozłow i
Serik Sapargali. Ich spodziewamy się wyciągnąć z więzienia dzięki solidarności Unii Europejskiej,
społeczeństwa międzynarodowego – powiedziała. Dodała, że w ostatnim tygodniu jeden z opozycjonistów
Wadim Kuramszyn był zwolniony wprost z sądu, a groziło mu 14 lat więzienia. Przyznaje, że relacje
gospodarcze są decydujące dla losów opozycjonistów, mówi o "handlu ludźmi". - Czasami po jednym
podpisem pod dużym gospodarczym kontraktem, stoi życie któregoś z obrońców praw człowieka, polityka
opozycyjnego. W tym przypadku było tak z Władimirem Kuramszynem - zauważa. Działaczka podkreśla, że
sytuacja praw człowieka w Kazachstanie jest coraz gorsza.

Wersja władz 
Wersję władz kazachskich można poznać choćby z notki ambasady Kazachstanu w Waszyngtonie, tu w
opisie procesu władze kazachskie oskarżają Kozłowa, Aminowa i Sapargalego o “wzniecanie niepokojów
społecznych i dążenie do zmiany porządku konstytucyjnego w wyniku przemocy”. Aminow i Kozłow mają
także zarzut „założenia grupy przestępczej”. Władze twierdzą, że partia Ałga Kozłowa była sponsorowana
przez dwóch innych poszukiwanych, byłego ministra Muchtara Ablazowa i Muratbeka Ketebajewa i miała
zajmować się wzniecaniem niepokojów społecznych. 
W związku z wydarzeniami z Żanaozen i późniejszymi represjami Parlament Europejski w marcu przyjął
rezolucję, m.in. domagając się w niej zwolnienia z aresztu Władimira Kozłowa i dziennikarza Igora
Winiawskiego. Zaniepokojenie sytuacją praw człowieka, w związku z zawiadomieniem polskich posłów
(Marka Migalskiego i Piotra Borysa), wyraziła szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. W lutym poseł
Borys odwiedził rodziny zastrzelonych robotników rafinerii.

bp

Proces w Kazachstanie i sytuację w tym kraju monitorują też m.in. posłowie niemieckiego Bundestagu, w
tym pełnomocnik rządu Niemiec ds. praw człowieka Markus Loening.
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Konferencję prasową na temat sytuacji w Kazachstanie zorganizowała fundacja Otwarty Dialog. Wzięli w
niej udział polski eurodeputowany Piotr Borys, ekspert ds. wschodnich i obserwator procesu w Aktau
Jędrzej Czerep, Ludmiła Kozłowska z fundacji Otwarty Dialogi i Igor Winiawski, w Kazachstanie redaktor
naczelny gazety „Wzgliad”.

Agnieszka Kamińska, polskieradio.pl

Zobacz więcej na temat:  handel,  Kazachstan,  konferencja prasowa,  Parlament Europejski,  Polska

Czytaj także:
Nauczyciele nie pojechali do Kazachstanu. Wina MEN?
Polscy nauczyciele nie mogą uczyć w Kazachstanie. Ministerstwo Edukacji
Narodowej tłumaczy się problemami wizowo-paszportowymi.

Po zamieszkach stan wyjątkowy w Kazachstanie
Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew wprowadził stan wyjątkowy i
godzinę policyjną w mieście Żanaozen, na południowym - zachodzie kraju.

Czytaj także:
Eksperyment w Kolumbii. Antykoncepcyjny robot-niemowlak w
walce z przedwczesną ciążą
Eksperci w Kolumbii mają nowy sposób na zmniejszenie zjawiska ciąż u
nastolatek. Proponują im, by opiekowały się robotami, imitującymi
niemowlaki. Trzeba je i karmić i kąpać i przewijać. więcej

S P O N S O R O W A N ES P O N S O R O W A N E

Sam podejmij decyzję!
Wybierz najlepszy i najpewniejszy fundusz emerytalny. więcej

Sikorski: umowa Ukrainy z Unią jest zagrożona
Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że jeśli Ukraina nie spełni warunków
UE, to umowy nie będzie. Według niego Ukraina nie jest gotowa do jej
podpisania. więcej

15 osób usłyszało zarzuty po wykładzie prof. Zygmunta Baumana
(film)
Zarzuty zakłócenia spokoju i porządku usłyszało 15 osób, zatrzymanych w
trakcie sobotniego wykładu prof. Zygmunta Baumana, który odbył się na
Uniwersytecie Wrocławskim. więcej
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Komentarze: sortuj od najnowszego

Skomentuj

Rosja i Kazachstan krytykują sankcje UE wobec Białorusi
Oświadczenie w tej sprawie opublikowano na stronie internetowej rosyjskiego
rządu.

Białoruś "wrotami na Zachód" dla Kazachstanu
Białoruś i Kazachstan zamierzają w najbliższych latach podwoić wymianę
handlową, wynoszącą dotychczas niespełna miliard dolarów rocznie.

Sojuz wrócił z ISS. Przywiózł astronautów na Ziemię
Na stepie w Kazachstanie wylądowała kapsuła rosyjskiego statku. Dowództwo
misji podkreśla, że wszystko odbyło się zgodnie z planem.

Zakleili usta. "W Kazachstanie rządzi dyktator"
W centrum Warszawy pikietowano przeciwko łamaniu praw człowieka w
Kazachstanie.

Kazachstan: życie zaczyna się na stepach
- Bogaci Kazachowie mieszkają w miastach, których jest niewiele. Żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie w
tym kraju należy się wybrać na kazachski step - opowiada Urszula Łapanowska.

Kazachstan: zamordowano 8 osób w parku narodowym
Zwłoki ośmiu osób z licznymi śladami ciosów zadanych nożem znaleźli
leśnicy w Ile-Alatauskim Parku Narodowym na obrzeżach Ałma Aty w
Kazachstanie.

Twój komentarz:

Imię / nick:

Wpisz kod z obrazka:

Zaloguj się, nie będziesz musiał wpisywac kodu obrazkowego!

liczba komentarzy: 0
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
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