APEL
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie sprzeciwu wobec niehumanitarnego i niezgodnego
z prawem traktowania osób, które nielegalnie przekraczają granicę
polsko – białoruską.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Konina,
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października
2018 r. w sprawie Statutu Miasta Konina (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8799
ze zm.) - Rada Miasta Konina apeluje:
Jako samorządowcy i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy nasz sprzeciw
wobec niehumanitarnego i niezgodnego z prawem traktowania osób, które nielegalnie
przekraczają granicę polsko – białoruską.
W strefie przygranicznej udokumentowane zostały przypadki śmierci osób, które
przekroczyły granicę, przypadki nieludzkiego, poniżającego i okrutnego traktowania
przebywających tam ludzi, w tym osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży, osób chorych.
Zarówno ustawodawca, jak i organy państwa prowadzące czynności wobec
przekraczających granice, powinny uczynić podstawą swojego działania art. 30
Konstytucji, który nakazuje władzom publicznym bezwzględne poszanowanie
i ochronę godności ludzkiej. Za niedopuszczalne uznajemy uniemożliwianie Lekarzom
i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi dostępu do osób chorych. Domagamy się
dopuszczenia w rejony przygraniczne lekarzy, organizacji pozarządowych,
dziennikarzy, prawników i tłumaczy.
W sytuacji nasilającego się kryzysu uchodźczego wywołanego działaniem reżimu
Aleksandra Łukaszenki, którego celem jest wywarcie politycznej presji na Polskę i Unię
Europejską, uważamy za niezbędne zwrócenie się do rządu RP z prośbą o wsparcie do
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX.
Jednocześnie jako przedstawiciele samorządu deklarujemy gotowość współpracy
w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego licząc na działania systemowe prowadzone
ponad podziałami politycznymi (w tym ustalenie modelu dofinansowania dla
samorządów na przygotowanie miejsc do zamieszkania uchodźców, usprawnienie
procedur legalizacji pobytu cudzoziemców, uelastycznienie procedur
potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe).

Apelujemy do władz państwa polskiego o bezzwłoczne przywrócenie zasad
praworządności i ochrony praw człowieka. Granic należy strzec zgodnie z zasadami
prawa międzynarodowego.
Rada Miasta Konina

