
 

Stanowisko Zjazdu Mazowieckiego SLD 

w sprawie obrony demokratycznego państwa prawnego oraz przeciwdziałania 

zagrożeniu ekstremizmem politycznym w Polsce  

 

 

Zjazd Mazowiecki SLD stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom łamania prawa 

w naszym kraju, a przede wszystkim naruszania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez 

rządzące Prawo i Sprawiedliwość. W demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalne 

jest kwestionowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na straży ustawy 

zasadniczej. Obowiązujący ład konstytucyjny jest efektem wypracowanego pod rządami SLD 

i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego kompromisu. 

 Stanowczo protestujemy także przeciw ideologizacji państwa i prawa. Tzw. dobra 

zmiana oznacza tworzenie prawa podporządkowanego dogmatom skrajnego konserwatyzmu i 

myśli narodowo-katolickiej. Dlatego oburzają nas manipulacje mające na celu dalsze 

zaostrzenie prawa aborcyjnego czy dążenie do likwidacji symboliki lewicowej w przestrzeni 

publicznej. 

Mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem popularności poglądów i haseł radykalnie 

prawicowych w Polsce. Przejawia się to w nasyconej nacjonalizmem, szowinizmem, 

rasizmem i ksenofobią w mowie nienawiści, a coraz częściej także w czynach. 

Zbezczeszczenie pomnika zagłady Romów, spalenie kukły Żyda, publiczne lżenie i palenie 

portretów „niepoprawnych” politycznie polityków, myślicieli, twórców, przypadki pobić 

„innych” (Egipcjanina, Pakistańczyka), narastająca mowa nienawiści wobec imigrantów i 

muzułmanów, „obcych rasowo” i „kulturowo”, przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, 

„wieszanie komunistów i syjonistów”, to tylko wybrane, choć najbardziej widoczne 

przypadki rosnącego w siłę prawicowego ekstremizmu. 

Posłów lewicy zabrakło w tej kadencji Sejmu. Nasza walka w obronie prawa i 

pluralizmu politycznego musi się przenieść na ulice oraz do naszych środowisk lokalnych. 

Dlatego apelujemy do wszystkich członków i sympatyków SLD a także innych środowisk 

lewicy na Mazowszu i kraju, o udział we wszelkich działaniach w obronie dobrego prawa. 

Zbierajmy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie dopuszczalności 

przerywania ciąży. Polska lewica chcąc dotrzeć do nowego elektoratu, a w szczególności do 

młodego pokolenia potrzebuje Internetu jako nowoczesnego narzędzia docierania do swoich 

członków i potencjalnych sympatyków Sojuszu. 



Bierzemy i brać będziemy udział w protestach społecznych organizowanych w celu 

obrony demokracji. Najbliższa demonstracja organizowana przez Komitet Obrony 

Demokracji odbędzie się w Warszawie 4 czerwca. Będziemy na niej obecni i apelujemy o to 

samo do wszystkich naszych członków, sympatyków i przyjaciół. 

Zwracamy się do członków SLD, sympatyków lewicy oraz do wszystkich, którym 

bliskie są ideały demokracji, o aktywne przeciwstawienie się narastającemu w Polsce 

prawicowemu ekstremizmowi. 

 

 

Warszawa, 15 maja 2016 r. 

 


