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Parlament Student6w
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Stanowisko
Prezyd i u m Konferencj i Rektor6w Akadem ickich Szk6l Pols kich'

Prezydium Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
ofaz

Rady Wykonawczej Parlamentu Student6w Rzeczypospolitej Polskiei
z dnia 11 wrze5nia2O20 r.

w sprawie represii wobec narodu bialoruskiego

Od kilku tygodni jeste6my Swiadkami pokojowych protest6w narodu

bialoruskiego, domagajqcego sie demokratycznych przemian. Wydarzenia te

przywolujq w pamiqci wysifki Polak6w zakonczone podpisaniem Porozumieh

Sierpniowych czterdzieSci lat temu. Pamigc o tych wydarzeniach zobowiqzuje nas,

czyli instytucje przedstawicielskie Srodowiska akademickiego Rzeczypospolitej

Polskiej, do wyrazenia naszej solidarno6ci oraz wsparcia walczqcych o wolno6c

Bialorusin6w w tak waznych i zarazem trudnych dla nich chwilach.

Nasz duzy niepokoj budzq informacje o represjach, ktorych ofiarami padajq

przedstawiciele bialoruskiego Srodowiska akademickiego. Podejmujqc takie dzialania,

wtadze Biatorusi ralqco naruszajq autonomig akademickq, kt6ra jest jednq z

fundamentalnych warto6ci europejskiego Swiata akademickiego; bialoruskie uczelnie

stanowiq integralnq czq56 tego Swiata. Poszanowanie tej warto6ci jest warunkiem

koniecznym dla wsp6tpracy paristw europejskich oraz instytucji akademickich z

rzqdem i instytucjami bialoruskimiw obszarze szkolnictwawyZszego oraz nauki.

Stanowczo potgpiamy wszelkie dzialania podejmowane przez wladze

niektorych uczelni biatoruskich, ograniczajqce prawo do edukagi ze wzglgdu na

poglqdy, wyraZane opinie oraz podejmowanie dziala(t majqcych na celu ochronq praw

i wolnoSci obywatelskich. Jednocze6nie wyrazamy uznanie dla tych uczelni, kt6re

otoczyty ochronq czlonk6w swojej spoleczno6ci akademickiej, odwa2nie stawiajqc

czola mozliwym represjom ze strony administracji.



Apelujemy do Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie przemian

demokratycznych w Bialorusi - obowiqzek takiego poparcia wynika z historii naszej

drogi ku wolnoSci. W szczeg6lno6ci, ofiary represji, takich jak aresztowania, przemoc

fizycznalub ograniczenie praw do studiowania czy pracy w uczelni, powinny moc liczy6

na wsparcie Pafistwa Polskiego poprzez zapewnienie im dostqpu do program6w

wymiany akademickiej. Czg56 polskich uczelnijuZ stworzylo preferencyjne programy

wsparcia dla represjonowanych biatoruskich student6w. Zachqcamy inne uczelnie do

tworzenia podobnych Program6w.
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