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Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw NATO
Celem poszanowania praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet
i dziewcząt. NATO bez względu na sytuację w Afganistanie, pozostaje działającym efektywnie sojuszem, wypełniającym swoje
głównych zadań, w tym zbiorowej obrony jego państw członkowskich. Tragiczny los Afgańczyków nie może być instrumentalnie
wykorzystywany do destabilizacji granic państw UE.
Sekretarz Generalny NATO podziękował Polsce za wysiłki na
rzecz lokalnych pracowników NATO i uznanie dla działań ewakuacyjnych naszych rodaków. Zaznaczyli również na konieczność
zapewnienia bezpiecznego dostępu ludności na lotnisko w celu
ewakuacji z Afganistanu.

Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w Afganistanie.
Nasz kraj reprezentował podsekretarz stanu, Marcin Przydacz.
SG NATO, który pochwalił działania ewakuacyjne RP.
Podsekretarz stanu RP wspomniał, że zaangażowanie Rzeczpospolitej w ewakuację wynikało z naszej solidarności sojuszniczej,
humanitarności i odpowiedzialnej postawy wiarygodnego członka NATO. Wspomniał także, że Polska jest gotowa dodatkowo
przyjąć 300 afgańskich współpracowników NATO i czasowo gościć ich na swoim terytorium.
Zaznaczył również konieczność wywierania presji na talibów.

Źródło: gov.pl
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Pierwsza rocznica sfałszowanych
wyborów na Białorusi

Foto: gov.pl

9 sierpnia br. minął rok odkąd na Białorusi Białorusini upomnieli
się o swoje prawa po sfałszowanych wyborach prezydenckich.
Pokojowe protesty spotkały się z bezprecedensową przemocą ze
strony władz. Ucierpiałą ogromna ilość ludzi, którzy byli torturowani, bici aresztowani, bezprawnie skazani, pozbawieni pracy
lub zmuszeni do opuszczenia kraju.

osobom, które są odpowiedzialne za złamanie praw człowieka.
Mamy nadzieję, że kryzys polityczny uda się roztrzygnąć, zaniechać przemocy,a na skutek tego zostaną zorganizowane wolne,
demokratyczne i przejrzyste wybory prezydenckie. Nastanie dialog polityczny z opozycją. Liczymy także na to, że zostaną uwolnieni przedstawiciele mniejszości polskiej na Białorusi oraz inni
więźniowie polityczni.

Polska wraz innymi państwami wspiera Białorusinów, jesteśmy
solidarni z Białorusią. Bialorusinom, którzy walczą o prawa człowieka i zasady demokracji od samego początku kryzysu Polacy
udzielają wszechstronnej pomocy. W ramach UE oraz z wspólnie z innymi partnerami podjęliśmy także zdecydowane pewne
decyzje tj. restrykcje polityczne i sankcje gospodarcze przeciwko

Polska będzie wspierać dalej społeczeństwo białoruskie oraz suwerenność i stabilność Białorusi, a także osoby przesladowane
oraz zagrożone represjami.
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Polska przekazuje kolejny sprzęt
w ramach pomocy regionom dotkniętym
powodzią w Niemczech

fot. gov.pl
7 sierpnia br. wyruszyła do Nadrenii-Palatynatu w zachodnich
Niemczech yruszy 7 sierpnia br. grupa ratowników Państwowej
Straży Pożarnej, która przewiozła urządzenia do osuszania obiek-

tów zalanych przez falę powodziową. Jest to kolejna pomoc organizowana przez nasz kraj.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych oraz wojewodów: lubuskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego,
podkarpackiego, a także Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski oraz
OSP w Opolu udostępniła sprzęt, który został przez zostanie przekazany władzom powiatu Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie – kraju
związkowego. Powiat ten bardzo ucierpiał w trakcie trwania powodzi. Podczas dostawy sprzętu w bazie Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Strzałkowie uczestniczyli wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk i wiceprezes Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych Przemysław Bryksa oraz strażacy z Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
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Trzecia rocznica
Międzynarodowego Dnia
upamiętniającego ofiary aktów
przemocy ze względu na religię
lub przekonania
W związku z przyjęciem ww. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ w lipcu 2020 r. na forum ONZ rozpoczęła działalność Grupa
Przyjaciół Ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania. Grupa ta zrzesza 30 państw członków i Unię Europejską.
Polska, w związku z tym że jest inicjatorem inicjatywy pełni funkcję przewodniczącą.

22 sierpnia br. przypadł trzeci Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania.
Polska była inicjatorem idei międzynarodowego dnia. Międzyanrdodowy dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu
na religię lub przekonania uchwalony został 28 maja 2019 roku.
Rezolucja, dzięki której świeto to zostało ustanowione, m.in.
wyraża zaniepokojenie powtarzającymi się aktami nietolerancji
i przemocy na tle religijnym. Zaznacza również odpowiedzialność
państw za ochronę praw człowieka niezależnie od wyznania.
Przedstawia jak istotny jest dialog międzyreligijny oraz międzykulturowy, ale również jak ważna jest konieczności edukacji. Podkreśla ta rezolucja, że ataki na osoby należące do mniejszości religijnych oraz na miejsca kultu religijnego stanowią pogwałcenie
prawa międzynarodowego.

Działania te stanowią jawne potwierdzenie roli jaką pełni nasz
kraj na arenie międzynarodowej.
Jesteśmy liderem w promocji wolności religii lub przekonań, domaganiu się poszanowania praw każdego człowieka do wolności
religijnej, ale także osób należących do mniejszości religijnychdzialanie to należy do jednego z priorytetów polityki zagranicznej
Polski w obszarze praw człowieka, a obecnie – priorytet członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ w kadencji 2020-2022.

Foto: gov.pl
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nasze działania
Wykład pt.: „Warmińskie ślady
marszałka Józefa Piłsudskiego”
Na zaproszenie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Starostwa Powiatowego w Olsztynie
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Gryźlin na Warmii przyjechała grupa młodzieży polskiego pochodzenia z Nowych Święcian (Litwa) w ramach akcji
Lato z Polską.
3 sierpnia br. został zorganizowany w V Liceum Ogólnokształcące
im. Wspólnej Europy w Olsztynie wykład we współpracy z RODM
Olsztyn, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie , który
wygłosił dr Piotr Bojarski- prezes Towarzystwo Przyjaciół Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, a także historyk Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Wykład pt.: „Warmińskie ślady marszałka Józefa Piłsudskiego” wygłoszony został dzieciom z litewskich Nowych Święcian
w ramach programu „Lato z Polską” realizowanego przez Oddział
Warmińsko - Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
RODM Olsztyn sfinansował także przybory plastyczne dzieciom
z Litwy.
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Bądź odpowiedzialny
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