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Vážený pane Viktare Babaryko,
srdečně Vás zdravím a chci Vás ujistit, že Vás podporuji a velmi přeji Bělorusku
a běloruskému lidu brzký příchod svobody a demokracie.
Jsem totiž přesvědčen, že nám nemůže být jedno, co se děje kolem nás. Václav Havel
napsal, že lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá
dveře zlu.
Vážený pane Babaryko, dopis, který Vám píši, je symbolický, otevřený a především
podpůrný. Mnohem raději bych Vám ho poslal tak, aby dorazil přímo k Vašim rukám
nebo bych Vám rád přímo zatelefonoval a povzbudil Vás. Bohužel to není možné.
Přestože jsem se všemožně snažil Vás kontaktovat, výsledkem bylo sdělení, že poslat
dopis k Vašim rukám nebo Vám zatelefonovat není možné.
Přiznám se, že mě to nepřekvapilo. Jste politický vězeň a já dobře vím, co to obnáší.
My v Česku jsme také měli politické vězně. Některé komunisti popravili, některé
mučili, některé poslali na nucené práce a některé, často zlomené nebo zdravotně
odrovnané, propustili.
Proto na Vás a Bělorusko 17. listopadu – v den, kdy jsme získali svobodu a začali
vytvářet demokratický systém – intenzivně myslím. Myslím na to, že ve Vaší zemi
vládne člověk označovaný za posledního diktátora v Evropě. Tento člověk
se k udržení své moci neštítí použít jakýchkoliv prostředků, včetně účelových
obvinění a uvěznění případných protikandidátů, což postihlo i Vás. I přes veškerou
svou snahu byl v letošních srpnových volbách zjevně poražen. Žádný diktátor se však
moci dobrovolně nevzdá, protože nedokáže uvažovat jako demokratický politik a má
strach z toho, že by s ním bylo zacházeno tak, jak on zachází se svými odpůrci.
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Věřte prosím, že totalitní moc podporovaná represívním aparátem není schopná
vydržet trvalý tlak všech vrstev společnosti, podporovaný demokratickými zeměmi
celého světa. Solidarita demokratického společenství je jedním ze základních
předpokladů úspěšného boje s totalitou a my nesmíme být k boji běloruského lidu
za svobodu a demokracii lhostejní.
Pevně doufám, že i na základě tlaku demokratického společenství budete Vy i ostatní
vězni svědomí v Bělorusku brzy propuštěni a že dosáhnete odstranění zla z běloruské
společnosti.
Vím, že jste nedávno měl narozeniny, proto bych si Vám i Vaší zemi dovolil popřát,
abychom si po Vašem brzkém propuštění mohli říci, že jste byli posledními vězni
svědomí v Bělorusku.

V úctě

Miloš Vystrčil (nar. 1960)
předseda Senátu Parlamentu České republiky
Vystudoval obor matematika-fyzika na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně vyučoval na Gymnáziu Otokara Březiny a
od roku 2009 přednáší na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Politickou dráhu započal během
Sametové revoluce, kdy spoluzakládal Občanské
fórum v Telči. V roce 1991 vstoupil do nově vzniklé
Občanské demokratické strany, ve které v současnosti zastává funkci místopředsedy.
Od roku 2010 působí b Senátu parlamentu České
republiky; mezi lety 2016 až 2020 jako předseda
senátorského klubu. V této době navázal na svého
předchůdce Jaroslava Kuberu, a i přes odpor
ostatních ústavních činitelů dokončil realizaci cesty senátní delegace na Tchaj-Wan. V Legislativním
dvoře parlamentu Tchaj-Wanu obdržel medaili za
parlamentní demokracii.
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Viktar Babaryka (nar. 1963)
bankéř a mecenáš.
Od roku 2000 řídil Belgazprombank. Založil několik
dobročinných nadací (kulturní, na pomoc
nemocným dětem atd.). Stal se zřejmě nejpopulárnějším prezidentským kandidátem, avšak
k volbám nebyl připuštěn. Ve vykonstruovaném
procesu je obviněn spolu se svým synem
Eduardem z ekonomických zločinů.

