DEMOKRACJA
TO NIE WSZYSTKO
Czy demokracja w Polsce ma
się dobrze? Władzę sprawuje
przecież rząd wybrany w drodze wolnych wyborów głosami
większości tych, którzy poszli
do urn. Czy to wystarcza? Już
w starożytności zauważano, że

demokracja,
postrzegana tylko
jako rządy
większości, często
wynaturza się
w tyranię.
Dzieje się tak, gdy rządząca
większość uzna, że może naruszać prawa pozostałych członków społeczeństwa. Na Białorusi czy w Rosji też mamy
przecież demokrację - władza
cieszy się tam nieprzekłamanym poparciem co najmniej połowy obywateli i realizuje wolę
suwerena.
Czy zatem demokracja sama
wystarczy? Otóż w krajach zachodniej Europy obowiązuje
ustrój, który określamy mianem demokracji liberalnej. Sło-

wo „liberalna” wielu z nas
obecnie przez gardło nie przejdzie. Nic dziwnego, bo w takim
ustroju ponad władzą większości parlamentarnej ustanowione są jeszcze nadrzędne wartości, których żadna władza naruszyć nie może:

Podział władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tak
by władze te były od siebie niezależne i mogły się
wzajemnie kontrolować.
Nie można mówić o zachowaniu tego rozdziału kiedy prokuraturę i sądy (władzę sądowniczą) podporządkowuje się Ministrowi Sprawiedliwości (władzy
wykonawczej), a Sejm (władza
ustawodawcza) ustawą uniemożliwia wykonywanie zadań
Trybunałowi Konstytucyjnemu
(władzy sądowniczej).

Praworządność
czyli działanie władzy
według reguł obowiązującego prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP
Trybunał Konstytucyjny wyda-

Demokracja to nie wszystko cd.
je wyrok, a rząd to orzeczenie
ogłasza bez możliwości protestu.

Prawo każdego obywatela do swobodnego
wyrażania opinii.
Prawo to jest łamane w momencie, kiedy swoich politycznych przeciwników się oczernia
i ośmiesza nazywając „gorszym
sortem Polaków”, czy świniami
„które nie chcą się oderwać od
koryta”. Prawo to jest łamane
tym bardziej, gdy do prowadzenia takiej kampanii dezinformacji wykorzystuje się publiczne media.

Prawo każdego obywatela do posiadania
i swobodnego dysponowania swoją własnością.
Przyjęta niedawno ustawa
dotycząca obrotu ziemią rolną
zabrania rolnikowi kupować
ziemię, jeśli posiada już więcej
niż 300 hektarów. Dlaczego
polskim rolnikom zabroniono
powiększać swoje gospodarstwa?
Polska na pewno jest demokracją, ale już raczej nieliberalną.

To wyklęte teraz słowo wywodzi się z francuskiego „liberte”
i oznacza „wolność”. Rozumie-

my ją jako prawo każdego człowieka do swobodnego decydowania o sobie, o ile tylko jego
decyzje i postępowanie nie
przeszkadzają w znaczący sposób innym ludziom. Jednak
aby mogła ona zaistnieć,

władza musi
podporządkować się
ograniczeniom oraz
przestrzegać
zapisanych w naszej
Konstytucji wartości.
Wartości te zostały ustanowione na idei Praw Człowieka
i są ponadczasowe oraz uniwersalne. To na nich Zachód
zbudował pojęcie humanitaryzmu oraz osiągnął spektakularny sukces gospodarczy. Nie
odtrącajmy ich tak lekką ręką.
Uważajmy, bo może przyjść
dzień, kiedy ze zdziwieniem
stwierdzimy, że nasza demokracja jest już dziwną demokracją, a wolność dziwną wolnością …
zupełnie jak na Białorusi
i w Rosji.
Karol Koral

CZY PRAWA CZŁOWIEKA SĄ GŁUPIE?
Twierdząco na to pytanie
odpowiedział kiedyś w swoim
felietonie
na
łamach
"Rzeczpospolitej"
prawicowy
publicysta Rafał Ziemkiewicz,
znany z niechęci do wszelkiego
rodzaju liberalnych i lewicowych "fanaberii". Odpowiedź ta
dziwna jest o tyle, że dzięki
właśnie tym prawom zarówno
On, jak i Jego koledzy mogą
swobodnie publikować swoje
artykuły.

Prawa człowieka
chronią każdego:
lewaka, liberała,
prawicowca, dziecko,
kobietę - wszystkich.
Po co powstała "Solidarność"
1980 roku? Właśnie w obronie
praw człowieka. Postulaty
sierpniowe to wielkie wołanie
o godność, szacunek, lepsze
traktowanie. 13 grudnia 1981
roku te zdobyte przez robotników prawa ponownie zdeptano. Cały świat upominał się
wtedy o prawo do wolności dla
tysięcy internowanych i więzionych Polaków. Zaś 4 czerwca 1989 r. z częściowo wolny-

mi wyborami przypominał, że
te prawa istnieją, są nasze
i trzeba zrobić wszystko, by je
w Polsce wprowadzić na stale.
Na drugim końcu świata
w Pekinie tego samego dnia
na placu Tiananmen czołgi
zmasakrowały kilka tysięcy
pokojowo
demonstrujących
studentów. Ta masakra stała
się synonimem podeptanych
praw człowieka w Azji.
Miniony XX wiek, jak i początek XXI, przyniosły każdego dnia wojny, głębokie konflikty polityczne i ludzkie, łamanie praw kobiet, dzieci i ludzi starszych, nieprzestrzeganie praw socjalnych milionów
ludzi na całym świecie.
Prawa człowieka to te wolności, środki ochrony czy świadczenia, których respektowania
wszyscy ludzie powinni móc
się domagać od społeczności,
w których żyją. Mają charakter podstawowy, uniwersalny
i są niezbywalne należąc do
kategorii praw moralnych.
Państwo prawne, demokratyczne zapewnia swoim obywatelom przejrzyste prawo po
to, by mogli czuć się w swoim
państwie bezpiecznie.

Czy prawa człowieka są głupie? cd.
Prawa człowieka
wytyczają granice
władzy
w społeczeństwie
demokratycznym.
Definicje owych praw zawarte
są w 2 podstawowych dokumentach prawnych o charakterze
międzynarodowym:
Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka
z 10 grudnia 1948 roku podpisanej przez wszystkie państwa
świata,
Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności
podpisanej
przez
Polskę
6.11.1990 roku, a ratyfikowanej
w styczniu 1993 roku.
Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka w artykułach 1 i 2
tak definiuje te nasze prawa:
"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej
godności i swoich praw. Każdy
człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniej-

szej Deklaracji bez względu na
różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu".

To w obronie Praw
Człowieka maszerują
regularnie członkowie
KOD. I niech tak
zostanie do dobrego
końca.
Oprócz wspomnianych wyżej,
w Deklaracji jest jeszcze 28 innych artykułów np. prawo do
wolności, równość wobec prawa,
dostęp do sprawiedliwego procesu, do ubiegania się o azyl i inne. Natomiast europejska Konwencja zawiera 5 rozdziałów
podstawowych z prawami obywatelskimi oraz protokoły dodatkowe, w tym protokół zapewniający prawo do indywidualnego wnoszenia skargi do
Trybunału Europejskiego.
Ewa Weber

Więcej informacji znajdziesz:
- na Facebook'u: KOD_Zachodniopomorskie
- na stronie: www.kodzachodniopomorskie.pl
Skontaktuj się z nami:
- pocztą e-mail: kontakt@kodzachodniopomorskie.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: 729 055 230

