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Oświadczenie członków organizacji
Global Ukraine o niedopuszczalnej
presji wywieranej na Fundację
Otwarty Dialog
Członkowie sieci Global Ukrainians są zaniepokojeni ostatnimi doniesieniami (dotychczas
niepopartymi żadnymi dowodami) pewnych polskich mediów państwowych na temat podejrzeń
o rzekomych związkach Fundacji Otwarty Dialog z rosyjskimi służbami specjalnymi oraz
masowym wypaczaniem informacji o wydarzeniach Euromajdanu.
Działacze Fundacji Otwarty Dialog (Polska) są aktywni w sferze dyplomacji publicznej i
współpracują z siecią Global Ukrainians. Razem z nimi codziennie promujemy ukraińską kulturę i
walczymy z rosyjską propagandą już od kilku lat.
Aktywna obywatelska postawa Fundacji nie pozwoliła jej stać z boku i biernie przyglądać się
ważnym wydarzeniom rozgrywającym się na Ukrainie. Działacze Fundacji Otwarty Dialog
przyłączyli się do protestów Euromajdanu, organizując kampanie informacyjne, a także
wspierając uczestników Rewolucji godności.
Na samym początku krwawej agresji Rosji w regionie Donbasu Fundacja Otwarty Dialo wspierała
kampanię #LetMyPeopleGo w obronie ukraińskich więźniów politycznych osadzonych w
rosyjskich więzieniach. Obecnie to właśnie ona jest najbardziej zagorzałym obrońcą "więźniów
Kremla" na arenie międzynarodowej. To Fundacja konsekwentnie przekonuje do rozszerzenia
sankcji nałożonych na Federację Rosyjską przez UE i USA.
Ponadto będąc świadomą kluczowej roli łączenia wysiłków Ukraińców na całym świecie w imię
rozwoju naszej Ojczyzny, Fundacja była uczestnikiem Forów Global Ukrainians, a jej indywidualni
działacze bezpośrednio pomagali w organizacji tych wydarzeń, uczestniczyli w tworzeniu
strategicznych dokumentów sieci Global Ukraine i każdego dnia nieprzerwanie promują interesy
ukraińskiego społeczeństwa na całym świecie.
Fundacja Global Ukraine wspólnie z Fundacją Otwarty Dialog zorganizowały ukraińską premierę
wirtualnej wyprawy do Czernobyla, stworzonej przez czołowych polskich programistów, a także
pomagały uczniom szkół znajdujących się w pobliżu tzw. Strefy zamkniętej. Te działania były
jednymi z najbardziej spójnie zorganizowanych i przyciągających uwagę na Ukrainie.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przykłady działalności ODF, z ogromnym zdziwieniem
czytamy doniesienia pewnych państwowych mediów o rzekomych związkach Fundacji Otwarty
Dialog z rosyjskimi specsłużbami. Podkreślamy, że te doniesienia nie są poparte żadnymi
dowodami. Kampania mająca na celu zdyskredytowanie Fundacji Otwarty Dialog oraz szeregu
innych organizacji (m.in. "Akcji Demokracja" i "Obywatele RP" w Polsce) rozpoczęła się po tym,

jak organizacje te zaangażowały się w obywatelskie protesty przeciwko przejęciu kontroli nad
władzą sądowniczą. Ostatnio także informacje o Euromajdanie są w mediach mocno wypaczane.
Pokazywane są nie jako próba wyzwolenia państwa ukraińskiego spod niszczycielskich i
skorumpowanych rządów Janukowycza, lecz jako "krwawa rewolucja", którą teraz straszy się
polskie społeczeństwo, co w konsekwencji prowadzi do nasilenia się nastrojów antyukraińskich i
burzliwych dyskusji w mediach społecznościowych.
Ostatnimi czasy słychać także apele ze strony pewnych wysoko postawionych przedstawicieli
polskiej administracji państwowej o przeprowadzenie nieuzasadnionych dodatkowych inspekcji
Fundacji Otwarty Dialog, a nawet o usunięcie jej z rejestru organizacji non-profit. Z analogiczną
presją za zaangażowanie w masowe protesty społeczne spotykają się również inne organizacje
pozarządowe w Polsce.
Jest to sytuacja niedopuszczalna w europejskim, demokratycznym kraju, jakim jest Polska.
Prześladowanie działaczy społecznych i wysuwanie przeciwko nim bezpodstawnych zarzutów nie
tylko utrudnia budowanie dialogu polsko-ukraińskiego, lecz także rodzi falę nienawiści
skierowanej przeciwko ukraińskiej kulturze, nie pozwala na konsolidację społeczności Ukraińców
w Polsce i na włączenie ich w szeregi działaczy społecznych ościennego kraju. Co więcej, takie
działania sprzyjają powstawaniu groźnych precedensów i mogą nieść ze sobą niepokojące zmiany
społeczne, jak to miało miejsce w Federacji Rosyjskiej po długotrwałej kampanii mającej na celu
kompromitację organizacji pozarządowych.
Polska to nie tylko jeden z najaktywniejszych partnerów Ukrainy w sferze polityki zagranicznej.
Dla całego ukraińskiego społeczeństwa jest ona również swego rodzaju wyznacznikiem kierunku
zmian i reform. Jesteśmy głęboko przekonani, że te próby dyskredytacji Fundacji Otwarty Dialog
oraz wypaczanie informacji o Euromajdanie zostaną zakończone, potępione i w przyszłości nie
będą miały miejsca, oraz że nie zdołają zaszkodzić wizerunkowi Polski na Ukrainie (i w świecie)
ani dalszemu rozwojowi polsko-ukraińskich relacji.
Źródło: global-ukraine-news.org
Głosy w obronie Fundacji:
Marcin Święcicki: Doniesienia ws. Fundacji Otwarty Dialog są kompletnie kłamliwe
Wielowieyski dla Gazety Wyborczej: "Te rewelacje są absurdalną, kłamliwą insynuacją"
Oświadczenie Centrum Wolności Obywatelskich w sprawie presji wywieranej na organizacje
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Zobacz także:
1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w
Polsce
2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o
sorosach słów parę)
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