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W dniach 16-17 maja 2005
odbywał się w Warszawie III Szczyt
Rady Europy. Rada Europy, utworzona
w 1949 r., jest najstarszą organizacją
międzyrządową w Europie. Zrzesza
obecnie 46 państw. Stąd w szczycie brało
udział 46 delegacji, w tym 21 prezy-
dentów i 18 premierów. Do Warszawy
przybyli także przedstawiciele krajów-
obserwatorów przy Radzie Europy:
Japonii, Kanady, Meksyku, USA i
Watykanu. Głównymi celami, jakie
stawia sobie Rada Europy są: obrona
praw człowieka, demokracji plura-
listycznej, praworządności, uświado-
mienie obywatelom tożsamości kultu-
ralnej Europy i jej różnorodności, szu-
kanie rozwiązań problemów społecz-
nych, rozwój stabilizacji demokratycznej
w Europie, wspieranie reform
politycznych, prawnych, konstytu-
cyjnych. Pierwszy szczyt miał miejsce
w Wiedniu w 1993 roku, po upadku ko-
munizmu i powstaniu nowych demo-
kracji w Europie Środkowej i
Wschodniej. Potwierdził on politykę
otwartości i rozszerzania
Rady Europy. Drugi
szczyt odbył się w
Strasburgu w 1997 roku
i miał na celu nadanie
nowej dynamiki ochronie
praw człowieka. Obecny
odbywał się pod hasłem
konieczności upowszech-
nienia demokracji w całej
Europie. „Stwórzmy
Europę, która stanie się
wspólnym domem, dumą
i satysfakcją, nie tylko
dzisiejszych, ale i
przyszłych pokoleń –
zaapelował podczas
obrad prezydent Polski

Aleksander Kwaśniewski. Podkreślił, że
w Europie XXI wieku nikt nie powinien
czuć się poniżany, opuszczony, zapom-
niany. «Zróbmy wszystko, aby w tej
rodzinie narodów, każdy obywatel mógł
się czuć w pełni Europejczykiem» -
dodał. Jego zdaniem, rozszerzenie UE
w ubiegłym roku jest potwierdzeniem,
że nasz kontynent rozwija się we
właściwym kierunku. Jak ważne jest to
zadanie, jak potężna jest siła naszych
wartości - przekonywał polski prezydent
- przypomniały dramatyczne wydarzenia
w Gruzji, na Ukrainie, czy w Kirgizji,
gdzie obywatelska aktywność przyniosła
zwycięstwo prawdy i uczciwości.  Na
szczycie RE w Warszawie najczęściej
wspominano o nieobecnej Białorusi,
przypominając, że jako jedyny kraj
kontynentu nie należy ona do tej euro-
pejskiej organizacji. Aleksander Kwaś-
niewski powiedział też, że nie ma moż-
liwości, aby w najbliższych latach Biało-
ruś została przyjęta do Rady Europy. W
opinii prezydenta to, co dzieje się w tym
kraju, zaprzecza zasadom prawo-

rządności i demokracji. Według ministra
spraw zagranicznych RP Adama Daniela
Rotfelda, społeczeństwo białoruskie
zasługuje, by stać się częścią społe-
czności europejskiej. «Z drugiej strony
jest reżym prezydenta Łukaszenki, który
jest ostatnią dyktaturą Europy i swego
rodzaju skansenem komunizmu. Dopóki
ten skansen nie dostosuje się do wymo-
gów, które obowiązują w Europie, to
trudno sobie wyobrazić, żeby Białoruś
stała się członkiem Rady Europy».
Poinformował też, że Polska, Ukraina i
Litwa zaangażowały się w rozmowy na
temat rozwiązania konfliktu w
Naddniestrzu. «W tej sprawie mieliśmy
bardzo wnikliwe rozmowy z prezy-
dentem Mołdawii Vladimirem Voro-
ninem. Dziś na Ukrainie jest spotkanie
w tej sprawie. Wygląda na to, że jeśli
ten klimat będzie się utrzymywał, to
nastąpi pewien postęp w rozwiązaniu
tego konfliktu» - ocenił. Prezydent Uk-
rainy Wiktor Juszczenko podkreślił
konieczność szybkiego dołączenia jego
kraju do demokratycznej rodziny

europejskiej. Natomiast
prezydent Gruzji Michaił
Saakaszwili chciałby
utworzenia międzyna-
rodowej instytucji do roz-
wiązywania konfliktów na
terenie państw post-
sowieckich. Zaapelował
też,  by nie tworzyć na
Morzu Czarnym sztucznej
granicy dla idei demo-
kratycznych, bo - jak
podkreślił - te wartości
mają walor uniwersalny.
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