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TRZY PYTANIA.
STANOWISKO SOWARZYSZENIA

W związku z planami Kaczyoskiego dotyczącymi najbliższych dwóch tygodni, każdy z nas, niezależnie
od tego czy jest tylko wyborcą czy uważa się także za kandydata, powinien odpowiedzied sobie na
poniższe trzy pytania:
1. Czy głosowanie w formie, jaką nam proponują władze, można uznad za wybory spełniające
cztery podstawowe ich zasady – a mianowicie tajnośd, równośd, bezpośredniośd
i powszechnośd?
2. Czy można mied pewnośd, że wyniki głosowania – zorganizowanego poza lokalami
wyborczymi, bez udziału komisji wyborczych (PKW i OKW), których władza zastępuje swoimi
partyjnymi funkcjonariuszami, a także bez udziału mężów zaufania i możliwości obserwacji
międzynarodowej– nie zostaną sfałszowane?
3. Czy akt głosowania (niezależnie od faktu, że jest wadliwie zorganizowany) będzie bezpieczny
dla naszego zdrowia i życia, skoro wiadomo, że ma się odbyd w czasie nieposkromionej
epidemii?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytao brzmi „nie”, to jednoznacznie z tego wynika, że nie
możemy wziąd udziału w takim głosowaniu.

Politycy-kontrkandydaci Dudy, zmierzają niestety w bardzo niebezpiecznym kierunku. Od dawna
bowiem odpowiadają oni na tak zadane pytania „nie”, a jednak nie zajmują jednoznacznego
stanowiska w sprawie swojego udziału. Mało tego, zaczynają kierowad się jakąś pokrętną kalkulacją
polityczną, która w świetle łamania konstytucji nie powinna mied w ogóle miejsca. Kompromitują
siebie i osłabiają front sprzeciwu wobec poczynao obozu władzy. Odnosimy wrażenie, że ponownie
dali się wciągnąd w cyniczną grę "zjednoczonej prawicy" i z niewiadomych powodów liczą, że byd
może Duda nie wygra w pierwszej turze, a wtedy jego kontrkandydat w drugiej turze zmobilizuje
wyborców, którzy nie bacząc na zagrożenie, ruszą hurmem do niekonstytucyjnego głosowania.

Nas jednak niech nie biorą pod uwagę w swoich kalkulacjach, gdyż jako świadomi obywatele
odmawiamy udziału w tym głosowaniu. Nie zamierzamy bowiem legitymizowad w ten sposób
bezprawnych oraz groźnych dla życia i zdrowia nas wszystkich, zachcianek Kaczyoskiego.
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