SLD żąda przedterminowych wyborów parlamentarnych i broni ofiary ustawy dezubekizacyjnej

17.12.2016 Podczas dzisiejszego (17 grudnia br.) posiedzenia Rada Krajowa SLD podjęła uchwałę, w której domaga sie
przedterminowych wyborów parlamentarnych. Zaś Zarząd Krajowy SLD deklaruje obronę ofiar ustawy dezubekizacyjnej... Oto
teksty uchwał:
Uchwała Rady Krajowej SLD
Żądamy przedterminowych wyborów parlamentarnych
Sytuacja polityczna w Polsce jest niezwykle napięta, co pokazały całemu światu wydarzenia wczorajszego dnia i nocy. Zasady
parlamentaryzmu zostały zbrukane. Demokracja jest w stopniu najwyższym zagrożona. Nie może i nie ma na to naszej zgody!
Konflikt polityczny w Polsce narasta. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Jedynym demokratycznym wyjściem z tej trudnej dla
naszego kraju sytuacji są przedterminowe wybory parlamentarne.
Zwracamy się do całej sceny politycznej w Polsce, parlamentarnej i pozaparlamentarnej, poprzyjcie wniosek o samorozwiązania
się Sejmu!
Szczególne przesłanie kierujemy do ugrupowań stojących w opozycji do PiS. Jeżeli partia Jarosława Kaczyńskiego będzie
trwała w Sejmie, rozpocznijmy zbiórkę podpisów pod apelem do parlamentarzystów o samorozwiązanie Sejmu.
Spotkajmy się jako opozycja przy „Okrągłym stole opozycji” i ustalmy wspólny plan działania, w celu przywrócenia
parlamentaryzmu w Polsce, powołajmy 16 wojewódzkich biur koordynujących nasze działania. Szczególne zaproszenie na
spotkanie „Okrągłego stołu opozycji” kierujemy do trzech byłych prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz
Bronisława Komorowskiego.
Zwracamy się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem
opozycji pozaparlamentarnej, które pozwoli uspokoić sytuację i w sposób cywilizowany ustalić doprowadzić do wyjścia z
politycznego klinczu.
Wyjątkowe posłanie kierujemy do osób piastujących dziś odpowiedzialne funkcje w Polsce z wyboru i mianowania.
Pamiętajcie, że możecie podejmować decyzje jedynie w granicach prawa. Wszelkie działania, która będą nosiły znamiona
przestępstwa będą osądzone i jeżeli winna zostanie udowodniona ukarane. Już dziś zapowiadamy wnioski o Trybunał Stanu, za
złamanie zasad parlamentaryzmu w Polsce.
Wzywamy naszych rodaków o poparcie apelu o przedterminowe wybory parlamentarne. Niech demokracja czyni swoją
powinność.
Warszawa, 17 grudnia 2016 r.
***
Uchwała Zarządu Krajowego SLD
Ręce precz od generała – dziś funkcjonariusze mundurowi, jutro każdy kto pracował w Polsce Ludowej

PiS zapowiedział degradację generała Wojciecha Jaruzelskiego, chociaż zgodnie z prawem taką decyzję może podjąć jedynie
sąd.
Minister Obrony Narodowej nie będzie w stanie odebrać gwiazdek generalskich w sposób legalny, posunie się więc do
bezprawia w celu realizacji politycznej zemsty. W polskiej tradycji zawsze z szacunkiem podchodzono do zmarłych, tymczasem
Prawo i Sprawiedliwość nie waha się dokonywać swoistej politycznej ekshumacji dla realizacji własnych celów.
Sojusz Lewicy Demokratycznej odpowiada PiS – ręce precz od generała, nie zerwiecie mu tych gwiazdek!
Kolejnym elementem politycznej zemsty będzie wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej, wobec funkcjonariuszy służb
mundurowych, którzy przepracowali choć jeden dzień w okresie PRL. Policja, celnicy, straż pożarna, pogranicznicy,
przedstawiciele służb specjalnych, wojsko, żandarmeria wojskowa, służba ochrony kolei, czy też służba więzienna – emerytury
tych służb mundurowych mają zostać obniżone, co budzi zdecydowany sprzeciw SLD.
Projektowane zmniejszenie – po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy w 1990 r. uzyskali
pozytywną weryfikację, oceniamy jako działanie niezgodne z szeregiem przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad
konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego.
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Dziś żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, jutro sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele oraz dziennikarze. Pojutrze
wszyscy, którzy pracowali w Polsce Ludowej!
Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do wszystkich osób, które pracowały w tamtych czasach, nie tylko pracowników
służb mundurowych, lecz wszystkich ludzi aktywnych zawodowo przed 1990 r. Sprzeciwiamy się kolejnej próbie dzielenia Polek
i Polaków na tych, co byli i nie byli aktywni zawodowo przed rozpoczęciem procesu transformacji ustrojowej. Bierzemy Państwa
w obronę, będziemy nadal reprezentować Wasze interesy bez względu na to, jakie poglądy posiadacie. Naszemu
społeczeństwu potrzebne jest porozumienie, pojednanie i wybaczenie, a nie pogłębianie już istniejących, wyraźnych podziałów.
POLSKA LUDOWA TO RÓWNIEŻ BYŁA POLSKA! Nie możemy się zgodzić na zakwestionowanie dorobku życia wielu pokoleń
Polek i Polaków tylko dlatego, że Wasza aktywność zawodowa przypadła na wcześniejsze czasy.
SLD deklaruje, że w momencie ponownego objęcia odpowiedzialności za kierowanie losami naszego kraju przez Sojusz,
wszystkie te bezprawne działania zostaną unieważnione i przywrócony zostanie stan prawny sprzed ideologicznej wojny, którą
rozpętał PiS.
Warszawa, 17 grudnia 2016 r.
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