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ODEZWA 
V Światowego Forum Mediów Polonijnych 

 
Uczestnicy V Światowego Forum Mediów Polonijnych, zrzeszeni w Światowym Stowarzyszeniu 
Mediów Polonijnych, zwracają się do rządów wszystkich krajów o podjęcie niezwłocznych działań na 
forum międzynarodowym oraz w wymiarze stosunków bilateralnych z Republiką Białorusią, w celu 
uwolnienia z więzienia naszego kolegi Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości narodowej 
na Białorusi i dziennikarza mediów polskich oraz polonijnych, a także innych więzionych na Białorusi 
dziennikarzy. 
 
Andrzej Poczobut już ponad półtora roku jest więziony przez reżim białoruski pod zarzutem popełnienia 
zbrodni, z którymi nie ma nic wspólnego. Nasz kolega, podobnie jak my wszyscy, wypowiadał się 
publicznie na tematy interesujące społeczność polską na Białorusi i rodaków w Polsce, nie odstępując 
w swoich publicznych wypowiedziach od katalogu wartości, wyznawanych przez Polaków.  
 
Na całym świecie wyznawanie polskich wartości narodowych i publiczne ich deklarowanie jest 
świadectwem polskiego patriotyzmu i obiektem podziwu ze strony innych narodów. Tylko na Białorusi, 
rządzonej przez opresyjny antypolski reżim Aleksandra Łukaszenki, bycie Polakiem i publiczne tego 
manifestowanie jest uznawane za postawę niewłaściwą, za którą należy się surowa kara.   
Podobnie za zbrodnicze uznawane jest na Białorusi prawo społeczeństwa do otrzymywania 
niecenzurowanej przez władzę informacji o poczynaniach rządzących. Nierespektowanie przez władze 
białoruskie podstawowych praw człowieka i obywatela, w tym prawa do wolnych i sprawiedliwych 
wyborów jest w państwie Aleksandra Łukaszenki zjawiskiem powszechnym, a informowanie 
społeczeństwa o fałszerstwach wyborczych i protestach przeciwko nim jest uznawane za zbrodnię 
karalną.  
 
Za głoszenie prawdy o zbrodniczych poczynaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi jest w 
tej chwili więzionych 33 dziennikarzy. 
 
Andrzej Poczobut jest jednym z nich i, podobnie jak reszta kolegów, powinien natychmiast zostać 
uwolniony i oczyszczony z absurdalnych zarzutów!  
 
Wzywamy rządy krajów, w których działamy jako media polonijne, o podjęcie działań w celu 
niezwłocznego uwolnienia zarówno naszego kolegi Andrzeja Poczobuta, jak też reszty naszych 
białoruskich kolegów, niesprawiedliwie więzionych przez Aleksandra Łukaszenkę i jego podwładnych! 
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