Рэвалюцыя супраць страху – публічны прывітальны зварот да
мужных пратэстоўцаў у Беларусі.
Фотаздымкі і паведамленні, якія даходзяць да нас з Беларусі ўжо некалькі
тыдняў, моцна нагадваюць нам 1989 год. Яны выклікаюць у нашай памяці тое,
што мы перажылі і перанеслі. Мы таксама доўга супрацьстаялі дзяржаве, якая
дзейнічала агрэсіўна. Гвалтоўнае падаўленне мірных акцый пратэсту ў Пекіне ў
чэрвені 1989 года заўсёды было ў нас перад вачыма, страх перад «кітайскім
рашэннем» быў штодзённым спадарожнікам паўстання супраць дыктатуры. Але
цудоўным чынам восень 1989 года ў асноўным прайшла мірна і ўвайшла ў
падручнікі па гісторыі як «Мірная рэвалюцыя».
Гэта стала магчыма дзякуючы шматлікім фрагментам мазаікі: рух Салідарнасці
ў Польшчы, Хартыя-77 у тагачаснай Чэхаславакіі, палітыка гласнасці і
перабудовы Міхаіла Гарбачова і арганізацыя “Мемарыял” у Савецкім Саюзе,
супраціўленне ў краінах Балтыі, а таксама нарастальная колькасць
пратэстоўцаў – гэта толькі галоўныя маякі.
Бясспрэчна, буйным дэманстрацыям у ГДР папярэднічаў працяглы супраціў
груп праваабаронцаў. Трыгерам для масавых пратэстаў – як і ў Вас у
Беларусі – стала відавочная фальсіфікацыя выбараў кіраўніцтвам дзяржавы.
Парог болю быў дасягнуты. У тагачаснай сітуацыі вельмі важнай для нас была
падтрымка заходненямецкіх СМІ.
Нас яднае пачуцце глыбокай салідарнасці з Вамі ў гэтай значна больш
складанай сітуацыі. У Вашай краіне перашкаджаюць свабоднаму асвятленню
падзей; журналістаў арыштоўваюць, дэманстрантаў падвяргаюць юрыдычнаму
самавольству і катаванням. Небяспека мэтанакіраванага расейскага ўмяшання
яшчэ застаецца, а незалежнасць Беларусі – пад пагрозай.
Пачуццё бяссілля нам таксама вядома. Таму з вялікай павагай мы сочым за
мужнымі ўчынкамі жанчын і мужчын, непахіснасцю страйкоўцаў, за
грамадскай падтрымкай, напрыклад, з боку лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па
літаратуры Святланы Алексіевіч.
Звяртаючыся да Вас, дасылаем Вам словы натхнення і падтрымкі. Не
дазваляйце запалохваць сябе! Працягвайце змагацца за дэмакратычную,
свабодную і незалежную Беларусь – нягледзячы на абгрунтаваны страх.
Мы заклікаем міністра замежных спраў Германіі і далей ясна і адназначна
выступаць за права на мірныя дэманстрацыі і неадкладнае спыненне
агрэсіўнай дзяржаўнай улады, а таксама за перамовы, у тым ліку і з
заснаваным Каардынацыйным саветам (аналагічна круглым сталам у Польшчы
і ГДР).
Мы заклікаем Еўрапейскі Саюз зрабіць выразныя дыпламатычныя крокі і
неадкладна прывесці ў дзеянне прынятыя санкцыі.
Мы сумесна вельмі спадзяемся на тое, што Беларусь будзе адкрытай краінай з
свабоднымі людзьмі.
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