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Kazachstan jest obecnie państwem policyjnym, które jest bardzo nerwowe na temat swojej 
przyszłości. Jest ono zdolne podejmowania okrutnych represji przeciwko opozycjonistom, którzy 
stanowią zagrożenie dla jego przetrwania. Państwo nie zawaha się przed niczym, by uciszyć 
najważniejszych przywódców opozycji. Nawet  kontakty telefoniczne z opozycjonistami mogą 
skończyć się aresztowaniem, prawo przemieszczania się jest również ograniczane, sfabrykowane 
zarzuty są powszechne. Bezpodstawne zarzuty dotyczące finansowania są ulubioną bronią używaną 
przeciwko działaczom. 

Kampania Kazachstan zobowiązuje się do użycia każdej donacji – malej czy dużej – dla pomocy 
przy budowaniu niezależnych związków zawodowych i ruchów społecznych oraz dostarczania 
pomocy prawnej i innej atakowanym przez reżim.  Podejmiemy wszelkie środki ostrożności, by 
upewnić się, że te donacje osiągną swój cel bez narażania działaczy.

Niektóre przykłady wsparcia jakie jest obecnie potrzebne:

• Pomoc prawna dla tych, którzy zostali aresztowani po strzelaninie 16 grudnia w Żanaozeń. 
Niektórzy z nich mogą zostać skazani nawet na 10 lat więzienia.

• Pomoc medyczna dla rannych podczas strzelaniny. Muszą oni czasami  przebyć tysiące 
kilometrów, by dostać się do specjalistycznych szpitali, a operacje są odpłatne. 

• Pomoc dla działaczy zmuszonych opuścić swoje domy w celu uniknięcia aresztowania. 

• Potrzebne jest wsparcie dla związków zawodowych, po prostu by mogły dalej 
funkcjonować. 

• Wsparcie przy kosztach podróży – lot z Ałmaty do Aktau trwa 3 godziny, a najtańszy bilet 
kosztuje 250 euro.

Konto kampanii znajduje się w Belgii i jest pod bezpośrednia opieką europosła Paula Murphy'ego i 
jego współpracowników. Paul okazał już wielkie poświęcenie i osobistą uczciwość w pracy jaka 
wykonał dla kazachskich robotników naftowych i innych działaczy w tym kraju. Był na miejscu – i 
stale podnosi kwestie konieczności niezależnego monitorowania przez związki zawodowe 
poważnych naruszeń praw człowieka i swobód demokratycznych w tym kraju. 

Szczegóły na temat tego jak używana jest pomoc mogą zostać przekazane na żądanie, przez jej 
znanych sympatyków. 

Donacji można dokonywać bezpośrednio TUTAJ lub drogą pocztową za pomocą czeków dla 
„Campaign Kazakhstan Workers’ Solidarity” wysłanych na adres Mr Finghín Kelly, Altiero 
Spinelli, Building 07F258, Rue Wiertz 60, Bruksela B-1047, Belgia.

http://campaignkazakhstan.org/index.php/donate/

