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DO OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ 
Stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich 

 

Środowiska współtworzące Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, uznają 

planowane na maj tego roku wybory prezydenckie za farsę wyborczą. Jest to kolejny 

krok na drodze łamania prawa i, co krytycznie ważne, przekroczenie granicy, jaką 

stanowi fizyczne bezpieczeostwo obywateli RP. Nie uznajemy tej demonstracji 

pogardy dla reguł demokratycznych za prawowity akt wyborczy. Nie będziemy brali 

w nim udziału. Nie zamierzamy legitymizowad - w jakiejkolwiek formie -  tego 

przejawu przemocy.  

Ze zdumieniem obserwujemy postawę partii opozycyjnych, opowiadających się za 

demokracją i szacunkiem dla praw człowieka, a jednocześnie nadal deklarujących 

swój czynny udział w tym niekonstytucyjnym głosowaniu. Jesteśmy w sytuacji 

granicznej, jedynym godnym zachowaniem jest – naszym zdaniem – powiedzenie: 

non possumus! Nie możemy godzid się na zamach stanu, połączony z przestępczym 

narażeniem zdrowia i życia obywateli. Nie można przeciwstawiad się mu biorąc 

jednocześnie w nim udział. Nie można uczestniczyd w grze politycznej sprzecznej 

z głoszonymi pryncypiami.  

Rozumiemy, że opozycja parlamentarna znajduje się w trudnym położeniu. Jest 

zmuszona do nieustannej konfrontacji z przeciwnikiem, który nie waha się stosowad 

całego arsenału fauli i nieuczciwych metod. W tej nierównej walce atutem opozycji 

powinna byd wspólnota celu i zasad łączących ją z obywatelskimi ruchami 

demokratycznymi. Doświadczenia ostatnich pięciu lat nie są w tej materii 

zachęcające. Nie da się bronid tezy o istotnym otwarciu struktur parlamentarnej 

opozycji na rzetelne partnerstwo z całym wachlarzem obywatelskich inicjatyw. 

Tymczasem warunkiem niezbędnym korzystania z zasobu aksjologicznej 

i strategicznej wspólnoty  jest wzajemne zaufanie. Utrzymanie naszego poparcia 

i zaufania wymaga od Was dzisiaj zajęcia postawy jednoznacznej. Tego od Was 

oczekujemy. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ugrupowania opozycyjne reprezentują 

pluralistyczne spektrum światopoglądów i programów. Zabiegają również o swoje 

interesy. Jest to zjawisko w warunkach niezagrożonej demokracji zrozumiałe. Dziś 

jednak demokracja jest zagrożona. 

Polska znalazła się w dramatycznym położeniu. Ponosimy odpowiedzialnośd za 

kształt wspólnych spraw i ze swojej postawy będziemy zmuszeni zdad relację przed 

Historią i własnym sumieniem. Zaczyna to dostrzegad nawet częśd obozu władzy. 

W polityce czasami nie ma dobrego wyjścia i nie wiadomo jak się zachowad. Wtedy 

najlepiej zachowad się przyzwoicie. 
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