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List otwarty w sprawie Romana Giertycha
Pan Lech Kaczyñski
Prezydent RP
Szanowny Panie Prezydencie!
Przyjmuj¹c na siebie obowi¹zki Stra¿nika Konstytucji RP, zobowi¹za³ siê Pan Prezydent strzec wszystkich jej artyku³ów i postanowieñ.
Tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, tych zawartych w artyku³ach
1 i 2 Ustawy Zasadniczej.
Art. 1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym
urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej.
Powo³any ostatnio na stanowisko Ministra Edukacji polityk LPR
Roman Giertych postanowienia tych artyku³ów czêsto kwestionowa³,
nawo³uj¹c do usuniêcia poza nawias spo³eczeñstwa osób nale¿¹cych
do mniejszoœci rasowych, osób homoseksualnych, osób o pogl¹dach
lewicowych, a tak naprawdê wszystkich tych, których pogl¹dy i wartoœci s¹ odmienne od wyznawanych przez niego. Swoj¹ dzia³alnoœci¹
publiczn¹ i polityczn¹ Roman Giertych udowodni³, ¿e jest politykiem,
który nie gwarantuje zachowania podstawowych swobód obywatelskich zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej. Jego dzia³ania i wypowiedzi dobitnie œwiadcz¹ o tym, ¿e obce s¹ mu takie wartoœci, jak
prawa cz³owieka, wolnoœæ pogl¹dów oraz tolerancja. Roman Giertych nie tylko nigdy nie zdystansowa³ siê od politycznego awanturnictwa dzia³aczy reaktywowanej przez siebie M³odzie¿y Wszechpolskiej,
ale udziela³ wielokrotnie poparcia organizowanym przez ni¹ bojówkom napadaj¹cym na obywateli legalnie demonstruj¹cych w obronie
podstawowych wartoœci demokratycznego pañstwa prawa. Dzia³aj¹c
w M³odzie¿y Wszechpolskiej podwa¿a³ s³usznoœæ podstawowych praw
cz³owieka – wolnoœci, równoœci i godnoœci wszystkich ludzi bez wzglêdu na narodowoœæ, rasê, pochodzenie etniczne, p³eæ, wiek i orientacjê seksualn¹. Publicznie opowiada³ siê za u¿ywaniem przemocy wobec dzieci jako skuteczn¹ metod¹ wychowawcz¹, zak³amywa³ historiê Polski i zniewa¿a³ zas³u¿onych dla naszej kultury ludzi.

Uwa¿amy, ¿e osoba o tak skrajnych i ksenofobicznych pogl¹dach nie
powinna mieæ ¿adnego wp³ywu na wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Taki
cz³owiek nie powinien mieæ wp³ywu, a co dopiero sprawowaæ zarz¹du
nad szkolnictwem i edukacj¹ publiczn¹. Decyzja o powierzeniu mu teki
ministra edukacji jest szkodliwa i prowadzi do dalszego spadku zaufania
do instytucji demokratycznych. Pan Kazimierz Marcinkiewicz, jak ka¿dy
szef rz¹du – ma oczywiœcie prawo do przedstawiania takich kandydatów
na ministrów, jakich uwa¿a za najlepszych. Jednak w wypadku Romana
Giertycha w grê wchodzi jedynie doraŸny uk³ad polityczny, nie maj¹cy
nic wspólnego ani z wiêcej ni¿ skromnym doœwiadczeniem Romana Giertycha w dziedzinie edukacji, ani te¿ z zas³ugami dla kraju, ani te¿ z jakimkolwiek dorobkiem politycznym czy naukowym.
Dzia³alnoœæ Romana Giertycha jako przewodnicz¹cego skrajnie prawicowej organizacji M³odzie¿ Wszechpolska oraz w Lidze Polskich Rodzin wzbudza³a nieraz publiczn¹ krytykê, nawet wœród cz³onków Prawa
i Sprawiedliwoœci – ugrupowania z którego Pan siê wywodzi. Nominacja ta
wywo³a³a protest wœród m³odzie¿y i nauczycieli – czyli osób, które s¹ najbardziej zainteresowane tym, by system edukacji dzia³a³ sprawnie, by³ przyjazny uczniom, pedagogom i rodzicom, a przede wszystkim, by wychowywa³ m³ode pokolenia w duchu poszanowania wartoœci konstytucyjnych,
praw cz³owieka, demokracji, wolnoœci i solidarnoœci.
Dlatego w³aœnie my, ni¿ej podpisani, pragniemy wyraziæ swój obywatelski, stanowczy protest wobec powo³ania pana Romana Giertycha
na stanowisko wicepremiera i ministra edukacji. Zwracamy siê do Pana
Prezydenta o natychmiastowe odwo³anie go z tych funkcji.
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