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Alternatywa Socjalistyczna
występuje z Polskiej Partii Pracy
7 września 2011 r. w żaden sposób promować. Dlatego uważamy, że w tych
okolicznościach nie możemy wzywać do głosowania na
PPP w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
y, niżej podpisani, członkowie Alternatywy SocjaNasze rezygnacje z Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80
listycznej, rezygnujemy z członkostwa w Polskiej są natychmiastowe. Domagamy się, żeby odpowiednie
Partii Pracy-Sierpień 80. Z kilku powodów uważamy, organy w partii bezzwłocznie wykreśliły nasze nazwiże nie możemy już dłużej pozostawać w tej partii.
ska ze wszystkich rejestrów PPP.
(...) Szokującym jest dla nas fakt, iż PPP zaczęła współNazwiska w kolejności alfabetycznej:
pracować z nacjonalistami i elementami antysemickimi.
NORBERT KARASIŃSKI
Na listach PPP znaleźli się m.in. Jan Strzeżek, kandydat
PAUL NEWBERY
„warszawskich narodowców” sympatyzujący z faszyzuKACPER PLUTA
jącą Ligą Obrony Suwerenności, czy Tadeusz KlemensPAWEŁ SZELEGIENIEC
-Bartold, członek rady nadzorczej wydawnictwa „Myśl
PIOTR TRONINA
Polska”. Tacy ludzie są teraz umieszczani na listach wyDAMIAN WINCZEWSKI
borczych, podczas gdy socjaliści są usuwani (Kraków).
Promowanie szowinistów, nawet jeśli tym razem nie
***
mają szans na zdobycie mandatów, jest bardzo poważ- (Na pierwszym miejscu w okręgu podwarszawskim
nym błędem, który powinien zostać natychmiast napra- na liście Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80 znalazł
wiony. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby kierownic- się były poseł Samoobrony Mateusz Piskortwo partii zamierzało cokolwiek uczynić w tym kierunku. ski, wielokrotnie opisywany jako wydawca neoPonadto, nie ma żadnego sposobu, żebyśmy mogli wpły- nazistowskiego pisma „Odala” i członek Stowanąć na tę sytuację. Niepokojący jest też fakt, że prawie rzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”
nikt w partii oprócz nas oficjalnie nie przeciwstawia się tej – vide: Rafał Pankowski: Podpis posła ze swastysytuacji. Nie chcemy być w jakikolwiek sposób kojarze- ką. Jak z neonazisty zostać posłem Samoobrony.
ni z kandydatami szowinistycznymi ani nie chcemy ich „NIGDY WIĘCEJ”, nr 15, lato 2006 – dop. red.)
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