Warszawa, 24.07.2017 r.
Wystąpienie Karoliny Kędziora, prezeski PTPA, w ramach wydarzenia
„3xVETO - Pod Pałacem Prezydenckim bez partyjnych liderów!”
Szanowni Państwo,
Społeczeństwo obywatelskie to podstawa państwa demokratycznego. Jestem
przekonana że to dzięki naszym protestom, możemy dzisiaj cieszyć się wspólnie z
zawetowania dwóch niekonstytucyjnych ustaw przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Nie
zapominajmy jednak, że to dopiero początek naszej walki. Po wakacjach Prezydent
przedstawi swoje projekty, bądźmy czujni.
Co więcej, proponowane zmiany w Ustawie dotyczącej funkcjonowania sądów
powszechnych, której Prezydent nie zawetował, są bardzo niebezpieczne. Mówię o
sytuacji w której istnieje możliwość wywierania nacisku przez Ministra
Sprawiedliwości na prezesów sądów, a tym samym na sędziów którzy prowadzą
konkretne postępowania. Proponowana ustawa zawiera rozwiązanie, które da
Ministrowi możliwość wpływania na to kto będzie orzekał w sprawie. Prezes sądu
będzie miał możliwość przeniesienia niepokornego sędziego do innego wydziału bez
jego zgody. To nic innego, jak kara za niesubordynacje! Takie rozwiązania
charakteryzują reżimy autorytarne, a Prezydent je zaakceptował.
Apeluje do środowiska organizacji pozarządowych, monitorujmy sytuację w sądach, a
Państwa proszę o sygnalizowanie nieprawidłowości, kiedy wystąpi podejrzenie
nacisków politycznych na postępowanie sądowe. Bez bezstronnych sądów nie ma
demokracji!
Wolne sądy!
Proszę Państwa, na sali sądowej byłam nie raz. Z ramienia organizacji pozarządowej
reprezentujemy osoby dyskryminowane i wykluczane, bezpłatnie prowadząc ich
sprawy. Państwo demokratyczne to państwo, które dba o najsłabszych, o to żeby
wszyscy byli równo traktowani we wszystkich obszarach życia. Gwarantuje nam to
Konstytucja! A dyskryminacja dotyczy nie tylko osób homoseksualnych, mniejszości
etnicznych, religijnych, narodowych, z którymi być może nie wszyscy się
identyfikujecie.
Dyskryminacja
motywowana
jest
również
wiekiem,
niepełnosprawnością, stanem zdrowia, płcią, przynależnością związkową. Wiele
spraw udaje nam się wygrywać, dzięki czemu pomagamy konkretnej osobie, ale też
edukujemy społeczeństwo. Nagłaśniając sprawę, dzięki niezależnym mediom,
uczymy ludzi tolerancji, empatii, tego że warto zainteresować się na przykład sytuacją
koleżanki z pracy która jest szykanowana w związku z tym, że jej mąż jest
muzułmaninem, nawet jeśli nas bezpośrednio to nie dotyczy.

Co więcej, wiele spraw które prowadzimy, już teraz traktowanych jest jako
polityczne. Prokurator coraz częściej włącza się do postępowań cywilnych czy
pracowniczych, czego nigdy wcześniej nie robił, stając po stronie tych którzy
dyskryminują, tylko dlatego że sprawa dotyczy osoby szykanowanej ze względu na
jej bezwyznaniowość, narodowość czy orientację seksualną. Często też prowadzimy
sprawy, w których pozywamy ministerstwa, urzędy, inne podmioty publiczne. Jest to
możliwe dzięki bezstronnych sądom. Jak myślicie, czy każdy sędzia wyda wyrok
przeciwko tym, którzy mają wpływ na jego karierę zawodową? Będziemy liczyć na
łut szczęścia, a tak być nie może. Bez bezstronnych sądów nie ma demokracji!
Wolne sądy!
To co nowe w naszej działalności w ostatnim czasie, to konieczność wpierania
organizacji pozarządowych, które za swoją działalność na rzecz praw człowieka,
spotykają się z naruszeniami nie tylko ze strony władz, ale też z mową nienawiści i
pomówieniami ze strony organizacji i mediów prawicowy.
Organizacje pozarządowe od lat budują społeczeństwo obywatelskie świadome
swoich praw i wolności. PIS nie chce społeczeństwa świadomego swoich praw. PIS,
jak wynika z wypowiedzi polityków, dzieli organizacje na „liberalne i lewicowe” i
„narodowe” chcąc wspierać tylko te drugie. PIS chce uciszyć organizacje, które nie
wpisują się w politykę rządu. PIS chce nas zlikwidować!
Nie jest to trudne, większość organizacji nie posiada własnego majątku, żyje z dotacji,
funkcjonując od projektu do projektu. Dlatego PIS planuje odciąć możliwość
pozyskiwania dofinansowania. Już we wrześniu procedowana będzie w sejmie ustawa
o Narodowym Instytucie Wolności. Jest to rozwiązanie które pozwoli na
kontrolowanie dotacji i finansowanie jedynie organizacji wpisujących się w
oczekiwania konkretnej partii politycznej. W praktyce szereg organizacji, które od lat
wspierają np. uchodźców, czy też zajmują się przeciwdziałaniem przemocy wobec
kobiet i dzieci, upadnie. Pomysł PIS stanowi ogromne zagrożenie dla trzeciego
sektora w Polsce i jest krytykowany przez gremia międzynarodowe.
Proszę, pamiętajcie o tym, zamach na bezstronność sądów to furtka do dalszych
naruszeń, uciszania wszystkich potencjalnych oponentów działań partii rządzącej. Nie
możemy na to pozwolić!
Wolność Równość Demokracja!

