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Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odmowy 
przyznania wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej Panu Kennethowi Roth -

przewodniczącemu Human Rights Watch 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjmuję informacje 
o odmowie przyznania wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej Panu Kennethowi Roth 
- przewodniczącemu organizacji Human Rights Watch. 

W ciągu ostatnich miesięcy do polskiej i europejskiej opinii publicznej dociera 
wiele informacji o łamaniu podstawowych praw jednostki w Federacji Rosyjskiej. 
Parokrotnie zwracałem na to uwagę w swoich wypowiedziach publicznych 
oraz kierowałem apele o podjęcie działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy 
do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy (wystąpienia z dnia 20 grudnia 2007 r. 
oraz 4 lutego 2008 r.). 

Odmowa wjazdu do Rosji wobec przewodniczącego Human Rights Watch -
jednej z największych organizacji pozarządowych monitorujących przestrzeganie praw 
człowieka na świecie - a także niedawny konflikt wokół przyjazdu na wybory 
prezydenckie w Rosji obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie świadczą o niechęci władz rosyjskich do przyjmowania pomocy ze strony 
organizacji międzynarodowych w celu poprawy stanu poszanowania praw jednostki 
w tym kraju. Ponadto, jak informuje właśnie Human Rights Watch w swoim raporcie 
opublikowanym w lutym 2008 r., władze rosyjskie tworzą liczne utrudnienia 
dla działalności krajowych organizacji pozarządowych mających na celu monitorowanie 
przestrzegania praw człowieka (raport Choking on Bureaucracy State Curbs 
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on Independent Civil Society Activism dostępny na stronie internetowej: 
http://hrw.org/reports/2008/russia0208/russia0208web.pdf). 

W związku z tą sytuacją, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pragnę podkreślić, 
iż efektywne zapewnienie przestrzegania praw i wolności człowieka wymaga 
współpracy rządów z międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi 
i pozarządowymi oraz z ruchami obywatelskimi w danym kraju. Pozwala ona 
na poddanie działań władzy państwowej niezależnej kontroli społeczności krajowej 
oraz międzynarodowej, wykazanie słabości systemu ochrony praw człowieka 
oraz podniesienie świadomości społecznej, a w efekcie skuteczniejsze wywiązywanie 
się państwa ze swoich zobowiązań międzynarodowych w zakresie przestrzegania 
podstawowych praw jednostki. Stworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego 
jest zaś jednym z nieodłącznych elementów prawidłowego funkcjonowania ustroju 
demokratycznego. 

Dlatego pragnę wyrazić zaniepokojenie, zarówno informacją o uniemożliwieniu 
Panu Kennethowi Roth wjazdu do Federacji Rosyjskiej i spotkania się z rosyjskimi 
działaczami organizacji pozarządowych, jak i sytuacją działaczy organizacji 
pozarządowych w samej Rosji. Wyrażam nadzieję, że wysiłki zarówno organizacji 
zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka, takich, jak Rada Europy, jak 
i dyplomacji krajów europejskich, będą zmierzały do zapobieżenia wystąpieniu 
podobnych przypadków w przyszłości. 
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