
Solidarność z demonstrantami w Polsce 

Węgierskie Stowarzyszenie Europejskie wyraża solidarność z Polakami protestującymi przeciw niedawnym 
działaniom rządu polskiego ograniczającymi demokrację w Polsce. 

Jesteśmy zaniepokojeni krokami, które zmierzają ku pełnemu podporządkowaniu Trybunału Konstytucyjnego 
oraz mediów publicznych rządowi Prawa i Sprawiedliwości. 

PiS próbuje unieważnić mandat pięciu sędziów wybranych przez poprzedni sejm, wliczając w to zarówno dwóch 
sędziów wybranych w sposób kontrowersyjny jak i trzech, co do legalności wyboru których nie ma wątpliwości, 
i zamiast tego obsadzić trybunał swoimi kandydatami. PiS także stara się zmienić sposób funkcjonowania tej 
instytucji tak, by nie była ona w stanie efektywnie nadzorować zgodności działań rządu z konstytucją. 

Zarządy mediów publicznych są wymieniane ze skutkiem natychmiastowym a same media zostają poddane pod 
bezpośrednią kontrolę rządu. PiS przeprowadza te zmiany pod hasłem budowy bezstronnych mediów ale 
cyniczna nominacja spin doctora partii na dyrektora telewizji publicznej wykazuje, że w rzeczywistości celem 
PiSu jest przejęcie pełnej kontroli nad tymi mediami. 

Systematyczną erozję liberalnej demokracji na Węgrzech rozpoczęto, między innymi, od podważania Trybunału 
Konstytucyjnego oraz mediów publicznych, dwóch głównych instrumentów ograniczających władzę rządu. 
Nasze bezpośrednie doświadczenie tego procesu uczula nas na podobne trendy w innych miejscach. Dlatego też 
nie do przyjęcia jest dla nas agresywny i nacjonalistyczny język, jakiego rząd Polski używa w odpowiedzi na 
krytykę z “zagranicy”, jak określa się przedstawicieli instytucji unijnych oraz polityków z pozostałych krajów 
UE.  

Popieramy procedurę ochrony państwa prawnego w UE wszczętą przez Komisję Europejską. Wzywamy 
pozostałe instytucje europejskie, a zwłaszcza Radę Europy oraz OBWE, do obrony wartości, które reprezentują i 
które Polska dobrowolnie zgodziła się przestrzegać przystępując do tych instytucji.   

Podważanie systemu kontroli i równowagi jest sprzeczne z wartościami i zasadami, na których opiera się UE. 
Powinny one być przestrzegane i chronione w Polsce, na Węgrzech i w każdym innym kraju członkowskim unii. 
Naruszanie tego systemu, gdziekolwiek nie miałoby ono miejsca, powinno spotkać się ze zdecydowanymi 
działaniami instytucji unijnych. 

Wszyscy Polacy, szczególnie prawnicy i dziennikarze, którzy pomimo ataków propagandy PiSu oraz zimna 
wystąpili przeciwko antydemokratycznym działaniom rządu zasługują na szacunek i powinni służyć dla 
przykład dla zwolenników demokracji na Węgrzech. Jako że rządy Węgier i Polski niestety współpracują w 
osłabianiu demokracji wszyscy obywatele tych krajów o demokratycznych przekonaniach powinni tym bardziej 
wspierać się nawzajem.  


