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W Polsce dokonywane są zmiany polityczne prowadzące w kierunku wprowadzenia 

zmian ustrojowych o charakterze autorytarnym. Rujnowany jest ład konstytucyjny, podstawa 

demokratycznego paostwa prawa. Podważane są fundamenty naszej obecności 

w jednoczącej się Europie. Budzi to nasz rosnący niepokój. 

 

Nie godzimy się z tą sytuacją. Obecna polityka wewnętrzna i zagraniczna spycha nasz 

kraj na margines cywilizacyjny obszaru europejskiego i euroatlantyckiego. Zdecydowanie 

protestujemy przeciwko takiemu uprawianiu polityki. Polska racja stanu wymaga, aby nasze 

uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO miało charakter podmiotowy, co jest możliwe, jeśli 

będziemy respektowad przyjęte w tych organizacjach zasady i wartości oraz łączyd prawa, 

jakie nam z tego tytułu przysługują, z zaciągniętymi zobowiązaniami. Stanowi to naszą 

historyczną szansę na rozwój cywilizacyjny Polski oparty na owych wartościach, w tym 

przede wszystkim na wartościach ujętych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Nie godzimy się na wykluczanie kolejnych grup społecznych, przy akompaniamencie 

kłamliwej retoryki przywołującej argument „sprawiedliwości społecznej”. Opowiadamy się za 

równością wobec prawa wszystkich obywateli, bez względu na ich płed, przynależnośd 

rasową i etniczną, wyznawane wartości, wyznanie lub orientację seksualną. Sprzeciwiamy się 

socjotechnicznym manipulacjom stale obniżającym poziom wzajemnego zaufania pomiędzy 

obywatelami RP, szczególnie w kontekście naszego bezpieczeostwa społecznego 

i narodowego. Krytyczni jesteśmy również wobec obojętności – by nie rzec wrogości – 

w kwestii integracji środowisk imigranckich. 

 

W trosce o młode pokolenie, które kształtowad będzie przyszłośd naszego kraju, 

a przede wszystkim – na miarę swoich wyobrażeo i aspiracji – określi jego pryncypia 

ustrojowe, domagamy się nowoczesnej oświaty i edukacji, otwartej na świat i nowe trendy. 

Popieramy wszelkie formy edukacji społecznej, której głównym celem powinno byd 

budowanie silnego i świadomego swoich praw i obowiązków społeczeostwa obywatelskiego, 

reagującego krytycznie wobec działao władzy odbierającej mu fundamentalne swobody. 

 

Nie chcemy bezrefleksyjnego powrotu do Polski sprzed 25 października 2015 roku. Po 

zmianie władzy, w Polsce muszą dokonad się poważne i często trudne reformy. Musi je 

poprzedzad jednak naprawa tego, co zostało zniszczone w systemie ustrojowym 

demokratycznego paostwa prawa. Nieodzowne jest przywrócenie roli i autorytetu 

podstawowych instytucji, w tym szczególnie Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy gotowi do 

dyskusji w tej sprawie – do inicjowania debat na temat kierunków przyszłych reform 

i aktywnego w nich uczestnictwa. Jesteśmy głęboko świadomi, że winny one przede 



wszystkim zapobiegad wszelkiemu społecznemu wykluczaniu i prowadzid do wzrostu 

poziomu zaufania do instytucji paostwa. 

 

Mamy różne światopoglądy, zróżnicowany bagaż doświadczeo, wywodzimy się 

z różnych środowisk. Są wśród nas byli politycy i członkowie partii politycznych, byli 

parlamentarzyści, działacze opozycji demokratycznej z okresu PRL, byli dyplomaci, ludzie 

nauki, samorządowcy, przedsiębiorcy i studenci. To, co nas łączy – to troska o losy Polski 

i przyszłych pokoleo naszych współobywateli. Dlatego powstało Stowarzyszanie Europejska 

Demokracja - Nadzieja i Otwartośd (SEDNO), którego statutowe cele określają naszą 

obywatelską niezgodę i konstruktywne kierunki działao na rzecz budowy Polski naszych 

marzeo. W obecnej sytuacji społeczno – politycznej podkreślamy otwartośd naszego 

Stowarzyszenia na współpracę ze wszystkimi prodemokratycznymi stowarzyszeniami, 

ruchami i inicjatywami społecznymi o zbliżonych celach, wizjach i wyznawanych wartościach, 

a także na współpracę z partiami politycznymi stojącymi w rzeczywistej opozycji do 

destrukcji demokratycznego paostwa prawa. 

 

My, członkowie Stowarzyszenia SEDNO, opowiadamy się za pełną i aktywną 

przynależnością Polski do obszaru euroatlantyckiego i do integrującej się Europy, co służyd 

będzie naszemu bezpieczeostwu oraz utrwalaniu pokoju i stabilizacji całego obszaru 

euroatlantyckiego. Deklarujemy, że Stowarzyszeniu Europejska Demokracja - Nadzieja 

i Otwartośd nie zabraknie uporu i konsekwencji w realizacji jego statutowych celów. 

 

Jeśli bliskie są Paostwu nasze idee i cele, zachęcamy do udziału w naszym 

Stowarzyszeniu. 
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