My, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin
pragniemy jednoznacznie i wspólnie wyrazić naszą solidarność z Narodem
Białoruskim, który dziś przeżywa trudne i przełomowe momenty w dziejach
swojego państwa.
Wybory prezydenckie, które odbyły się w Białorusi w sierpniu br., rozpoczęły
falę dramatycznych wydarzeń w tym kraju, na które jako najbliżsi sąsiedzi nie
możemy się zgodzić. Wybory prezydenckie - jak wszystko na to wskazuje - zostały
sfałszowane, a osoby, które o tym mówią i sprzeciwiają się zaistniałej sytuacji,
są represjonowane.
Codzienną praktyką na Białorusi są pobicia i zatrzymania opozycjonistów,
represje wobec dziennikarzy białoruskich i zagranicznych, represje wobec kościoła,
zwalnianie z pracy i zastraszanie osób mających inne poglądy niż rządzący, usuwanie
z uczelni, blokady w dostępie do Internetu. Powszechną metodą postępowania
z opozycją jest strach i przemoc fizyczna.
Naród Białoruski to 10 milionowy, dumny naród w sercu Europy. Od wielu
pokoleń mieszkańców naszych miast, polskich i białoruskich, łączą bliskie więzi
przyjaźni. Współpraca nasza to przede wszystkim wspólne dążenia dwóch narodów
słowiańskich, o bardzo bliskiej kulturze, języku, tradycji i sposobie rozumienia
świata. Na polskich uczelniach uczą się białoruscy studenci. Często również łączą się
więzi rodzinne między naszymi narodami. Dlatego też dziś uważamy, iż Naród
Białoruski potrzebuje naszego wsparcia i pomocy, jak nigdy wcześniej we
współczesnej historii.
Mając na uwadze dobro Narodu Białoruskiego, poszanowanie godności
ludzkiej i praw człowieka, w tym prawa do wolnych wyborów, wyrażamy swój
sprzeciw wobec aktów agresji i przemocy dokonywanych przez służby państwa
białoruskiego w stosunku do swoich obywateli.
Nie możemy się zgodzić, by w XXI wieku w środku Europy, nieprzestrzegane
były zasady wolnych i demokratycznych wyborów. By łamane były zasady: tajnych,
równych i bezpośrednich wyborów.
Nie możemy się zgodzić, by opozycja była zastraszana i brutalnie traktowana.
Rzeczą niedopuszczalną są tajemnicze zniknięcia osób, które uczestniczyły
w pokojowych manifestacjach w białoruskich miastach.

Pragniemy wspólnie wyrazić swój sprzeciw wobec takiego zachowania władz
białoruskich, chcemy zapewnić o swojej solidarności z Narodem Białoruskim
oraz o naszej gotowości niesienia pomocy.
Z naszej strony deklarujemy chęć wsparcia dla Narodu Białoruskiego przede
wszystkim przez pomoc rodzinom białoruskim mieszkającym w naszych gminach,
w tym wsparcie ich w kontaktach z bliskimi w Ojczyźnie.
Pragniemy wyznaczyć jako szczególnie istotny obszar wspólnych działań dla
Białorusinów przebywających w naszych miejscowościach zapewnienie pomocy:
prawnej, językowej (kursy języka polskiego) oraz psychologicznej.
Ponadto, istotnym jest stworzenie punktów informacyjno – doradczych świadczących
pomoc osobom, które z powodu bariery językowej mają trudności
w przystosowywaniu się do nowej rzeczywistości.
Niezwykle ważną płaszczyzną współpracy jest obszar kultury oraz wzajemne
poznawanie się narodów polskiego i białoruskiego. Dlatego pragniemy wspierać
organizację wydarzeń kulturalnych przybliżających tradycje, literaturę, taniec
i muzykę białoruską w naszych miastach.
Zapewniamy też o gotowości organizowania akcji pomocowych dla
mieszkańców białoruskich wsi i miast, z którymi mamy nawiązaną współpracę bądź
pragniemy ją rozpocząć. Chcielibyśmy też wesprzeć kościoły, które są zamykane
i pozbawiane przez władzę funduszy na ich utrzymanie.
Dzisiaj, w sposób symboliczny wyrażamy swoja solidarność z Narodem
Białoruskim poprzez wywieszanie historycznej flagi Białorusi w kolorach biało czerwono – białym.
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, dla których wolność i demokracja
jest najwyższą wartością, chcemy solidarnie zapewnić, że nie będziemy stać
biernie i przyglądać się, jak na oczach całego świata prześladowany i niszczony
jest Naród Białoruski.
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