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Dear Sir, 

The current situation in Burma/Myanmar must arouse the gravest concern, 

particularly among those who stand for freedom and human rights. The violence applied by 

the authorities against persons undertaking the struggle for democracy in a country 

governed for several decades by a military junta must be met with strong opposition. 

It is absolutely vital, in the light of the values shared by member states of the Council 

of Europe, to offer support to those citizens harmed by the regime. We cannot shirk the 

responsibility of protecting fundamental human rights, which are the unquestioned 

achievement of European civilisation but which are still denied to many nations around the 

world. 

I have already appealed to you once to undertake actions within the framework of the 

Council of Europe's and your own possibilities in connection with the difficult situation in 

Chechnya. Today I would like to direct your attention to the matter of Burma. I have every 

confidence that you will not remain indifferent to my plea. 

I remain respectfully yours 

/-/ Janusz Kochanowski 
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Pan 
Thomas Hammarberg 
Komisarz Praw Człowieka 
Rady Europy 
Office of the Commissioner for 
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Szanowny Panie Komisarzu, 

Aktualna sytuacja w Birmie/Myanmar musi wywoływać głębokie zaniepokojenie -
tych zwłaszcza, którzy stoją na straży wolności i praw człowieka. Stosowana przez władze 
przemoc wobec osób podejmujących walkę o demokrację w kraju rządzonym od kilku 
dziesięcioleci przez junty wojskowe musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. 

Udzielenie wsparcia poszkodowanym przez reżim obywateli jest - w świetle 
wartości podzielanych przez państwa członkowskie Rady Europy - niezbędne. Nie możemy 
uchylać się od odpowiedzialności za ochronę fundamentalnych praw człowieka, jako 
niekwestionowanego dorobku cywilizacji europejskiej, których nadal odmawia się wielu 
Narodom na świecie. 

Zwracałem się już do Pana Komisarza z apelem o podjęcie działań w ramach swoich 
i Rady Europy możliwości w związku z trudną sytuacją w Czeczenii; dziś pragnę zwrócić 
uwagę na sprawę Birmy. Ufam, że nie pozostanie Pan obojętny wobec mojej prośby. 

Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Janusz Kochanowski 


