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Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Zagranicznych RP

Szanowny Panie Ministrze,

Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie w związku z planami przejazdu rosyjskiej grupy motocyklowej
„Nocne Wilki” przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z własnymi zapowiedziami i doniesieniami
mediów, grupa ta planuje rajd motocyklowy do Berlina (którego trasa wiedzie m. in. przez terytorium Polski) z
okazji uczczenia zwycięstwa ZSRR nad nazistowskimi Niemcami.
Zważywszy, że:

-

organizacja “Nocne Wilki” była mocno zaangażowana w operację zajęcie Krymu przez Federację
Rosyjską stanowiąc częstokroć forpocztę słynnych „zielonych ludzików”, a następnie biorąc udział w
ochronie zajętych budynków ukraińskiej administracji;

-

jej członkowie biorą udział w walkach na wschodzie Ukrainy;

-

grupa ta jest wpisana do rejestru organizacji przestępczych w Finlandii;

-

jej liderzy słyną z organizowania prorosyjskich prowokacji na terytorium państw bałtyckich;

-

lider „Nocnych Wików”, Aleksandr Załdostanow, jest objęty sankcjami nałożonymi przez USA i Kanadę w
związku z działalnością grupy na Ukrainie, na terytoriach okupowanych przez Federację Rosyjską;

-

Aleksandr Załdostanow, to także jeden z przywódców powiązanego z Kremlem faszyzującego ruchu
“Antymajdan”, którego praktyczna działalność polega na zakłócaniu przy użyciu przemocy fizycznej akcji
rosyjskiej opozycji (m. in. jeszcze przed śmiercią Borysa Niemcowa członkowie Antymajdanu otwarcie
mówili, że gotowi są zabijać opozycjonistów. Znani są też z wypowiedzi o charakterze homofobicznym i
nacechowanym nienawiścią);

-

„Nocne Wilki” znane są z publicznego afirmowania totalitarnego systemu komunistycznego (co na
terytorium naszego kraju stoi w sprzeczności z Konstytucją RP, jak również artykułem 256 Kodeksu
karnego), m. in. poprzez gloryfikowanie postaci Józefa Stalina;
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-

liczne akcje sprzeciwu wobec przejazdu, w tym nieprzychylne reakcje ze strony polskich grup
motocyklowych (które obecnie organizowane są za pomocą mediów społecznościowych), pozwalają
uważać,

że

zapewnienie

bezpieczeństwa

uczestnikom

rajdu

będzie

trudnym

i

ryzykownym

przedsięwzięciem, a konsekwencje incydentów mogą mieć silne reperkusje;
-

akcja może być celową prowokacją strony rosyjskiej. Uczestnicy rajdu mogą sami zainscenizować

zdarzenie rzekomego ataku ze strony Polaków (np. kibiców, czy środowisk nacjonalistycznych), który zostanie
następnie przedstawiony przez rosyjską propagandę jako przykład "rusofobii" Polaków w celu wzbudzenia
nienawiści do Polski w rosyjskim społeczeństwie oraz podważenia reputacji naszego kraju na forum
międzynarodowym.
Apelujemy o niedopuszczenie do wjazdu uczestników rajdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na
to, że Polska jest pierwszym krajem na planowanej trasie ich przejazdu, w związku z czym istnieje
prawdopodobieństwo, że członkowie grupy “Nocne Wilki” zwrócą się o wydanie wiz do placówek konsularnych
RP na terytorium Federacji Rosyjskiej, prosimy o rozważenie odmowy ich wydania z ww. powodów. Sugerujemy
również zgłoszenie ich nazwisk do Systemu Informacyjnego Schengen i ew. podjęcie innych działań mających na
celu poinformowanie innych krajów członkowskich strefy Schengen o zagrożeniach wiążących się z tą
niepokojącą społeczeństwo polskie inicjatywą.
Fundacja Otwarty Dialog jest stanowczo przeciwna przejazdowi rosyjskich motocyklistów nie tylko, ze względu na
szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, ale również dlatego, że byłby on wyrazem braku solidarności
ze społeczeństwem ukraińskim zmagającym się obecnie z rosyjską agresją.
Deklarujemy jednocześnie pełną współpracę i gotowość do współdziałania w celu w uzyskania wszelkich
koniecznych informacji związanych z ww. akcją, do której przygotowania monitorujemy razem z niezależnymi
grupami aktywistów.

Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Czuwara
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Do wiadomości:
Szanowny Pan
Konrad Pawlik
Departament Wschodni MSZ
Jej Ekscelencja
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji
Rosyjskiej
Załączniki:
1. Strona z wydarzeniem w serwisie Facebook.com mająca na celu zaprotestowanie przeciwko przejazdowi
rosyjskich motocyklistów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Strona gangu „Nocne Wilki“ nawołująca do uczestnictwa w rajdzie
3. Artykuł w serwisie „The Moscow Times“ na temat żywego kultu Józefa Stalina w Federacji Rosyjskiej
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Załącznik 1 Strona z wydarzeniem w serwisie Facebook.com mająca na celu zaprotestowanie przeciwko
przejazdowi rosyjskich motocyklistów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.facebook.com/events/949531518398700/
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Załącznik 2 Strona gangu „Nocne Wilki“ nawołująca do uczestnictwa w rajdzie
http://www.nwrussia.info/?p=8232
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Załącznik 3. Artykuł w serwisie „The Moscow Times“ na temat żywego kultu Józefa Stalina w Federacji
Rosyjskiej

http://www.themoscowtimes.com/multimedia/photogalleries/62-years-on-some-still-mourn-for-josefstalin/5660.html?hc_location=ufi
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