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Oświadczenie Projekt: Polska ws. odrzucenia projektów ustaw dotyczących związków partnerskich.

Z ogromnym niedowierzaniem i rozgoryczeniem przyjęliśmy odrzucenie przez Sejm RP w
pierwszym czytaniu wszystkich trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.
Uważamy, że wynik dzisiejszych głosowań podważa wiarygodność Platformy Obywatelskiej, a
także bezpośrednio przewodniczącego tej partii, premiera Donalda Tuska. Doskonale pamiętamy
obietnice liderów Platformy Obywatelskiej z lipca 2012 roku, gdy posłowie rządzącej partii po raz
pierwszy postanowili zignorować prawo Polaków do legalizacji związków w odpowiadającej im formie.
Dzisiaj po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że jedyną frakcją mającą coś do powiedzenia w
Platformie Obywatelskiej, jest frakcja posła Żalka.
Rozpatrywane dzisiaj projekty nie tylko zostały odrzucone, zostały odrzucone w pierwszym
czytaniu. Posłowie autorytarnie stwierdzili, że nie jest to na tyle zajmująca sprawa, by do dyskusji nad
nią zaprosić ekspertów czy organizacje pozarządowe.
W dyskusji, w której wielokrotnie powoływano się na Konstytucję, zbyt wielu posłów zapomniało,
że „Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Posłowie uwierzyli, że poznali
„prawo naturalne” i zyskali moc decydowania o tym co dobre i o tym co złe. Uwierzyli, że wszelkie
prawa i wolności powinny być udzielane obywatelom jedynie pod pewnymi warunkami. Zapomnieli,
że w rzeczywistości zostali wybrani przez obywateli by swoim działaniem zagwarantować im jak
najszerszą sferę wolności, także osobistej.
Nie chcemy żyć w państwie, w którym całkiem realne jest przegłosowanie całkowitego zakazu
aborcji, natomiast przyznanie wszystkim obywatelom prawa do formalizacji związku pozostaje w
sferze marzeń. Takie państwo nie gwarantuje nam, młodym ludziom, poczucia bezpieczeństwa.
Apelujemy do władz Platformy Obywatelskiej, by użyły wszelkich dostępnych im narzędzi –
włączając w to dyscyplinę partyjną – w celu przyjęcia, tak szybko jak to możliwe, ustawy o
związkach partnerskich. Uważamy, że obowiązkiem każdego polityka oraz każdej osoby angażującej
się w życie publiczne jest podjęcie działań zmierzających do przyznania równych praw każdemu
obywatelowi Polski.
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