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ŚWIECKIE PAŃSTWO

I.

Socjaldemokracja Polska opowiada się za państwem, w którym nikt nie jest
dyskryminowany ze względu na swój światopogląd, a władze publiczne są w tej sprawie
bezstronne. Neutralność światopoglądowa wyklucza stanowienie praw, których jedyna lub
dominująca motywacja ma charakter religijny. Motywacja prawodawcza musi być w pełni
świecka.
Pod rządami konserwatywno-nacjonalistyczno-populistycznej koalicji Kaczyńskiego,
Giertycha i Leppera te powszechne w krajach Unii Europejskiej standardy są zagrożone.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

planom utworzenia Narodowego Instytutu Wychowania; celem tej instytucji ma być
poddanie szkół i nauczycieli ideologicznej presji i oparcie programów nauczania na
jednym, katolicko – narodowym światopoglądzie;
próbom ustanowienia religii przedmiotem maturalnym; religia nie jest dziedziną nauki
i wiedza o niej nie może podlegać racjonalnej ocenie na równi z innymi przedmiotami
nauczania;
propozycji wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz umieszczania jej na
świadectwach szkolnych; ocena z religii na świadectwach łamie konstytucyjne prawo
do nieujawniania swego światopoglądu;
cenzorskim działaniom KRRiTV wobec mediów, które według uznania
przewodniczącej Rady obrażają rzekomo uczucia religijne katolików;
różnym formom nacisków (w tym administracyjnych) motywowanych religijnie na
artystów, mających wszelkie znamiona cenzury prewencyjnej;
przeznaczaniu nakładów finansowych z budżetu państwa na budowę nowych
kościołów i utrzymywanie kolejnych uczelni religijnych; państwo powinno
finansować jedynie świeckie szkoły publiczne a teologiczne tylko w takim zakresie,
do jakiego państwo zobowiązało się w konkordacie z Watykanem; dotacje budżetowe
powinny być ograniczone tylko do zachowania witalności budynków sakralnych oraz
dzieł sztuki sakralnej o wyjątkowej wartości historycznej.
ograniczaniu wolności dyskusji w szkołach poprzez zakazy spotkań z
przedstawicielami organizacji działających na rzecz tolerancji; często tego typu
zakazy są wynikiem presji ze strony szkolnych katechetów;
bierności organów państwa wobec doniesień o niejasnych transakcjach finansowych z
udziałem osób duchownych m.in. ojca Rydzyka i zbiórki pieniędzy na ratowanie
Stoczni Gdańskiej organizowanej przez jego stację radiową;
utrzymywaniu przywilejów podatkowych dla kościelnych fundacji.

Opowiadamy się za:
•
•
•

współpracą państwa i kościołów w zakresie pomocy dla ludzi potrzebujących
wsparcia;
zachowaniem świeckiego charakteru szkół publicznych, których programy
wychowawcze uwzględniają i propagują pluralizm światopoglądowy i kulturowy;
wprowadzeniem do programu nauczania edukacji seksualnej oraz filozofii (jako
alternatywnego przedmiotu dla religii)

•

prawem kobiety do świadomego macierzyństwa, co wiąże się zarówno z prawem do
aborcji, jak i współfinansowaniem przez państwo zapłodnień in vitro.
• zachowaniem całkowitej bezstronności światopoglądowej instytucji państwowych;
niedopuszczalne jest umieszczanie symboli religijnych w urzędach i sądach (jak np. w
sądzie na warszawskiej Pradze), które rozpatrują różne spory dotyczące obywateli i
rozstrzygają o ich prawach i obowiązkach.
II. Konstytucja RP stanowi w swej preambule, że nasz kraj jest wspólnym domem „Narodu
Polskiego – wszystkich obywateli Rzeczypospolitej”. Ta konstytucyjna formuła wskazuje, że
państwo opiera się na politycznej wspólnocie wszystkich obywateli – niezależnie od ich
etnicznego pochodzenia czy wyznawanej religii.
Rządząca Polską prawica podważa konstytucyjne gwarancje neutralności światopoglądowej
państwa. Z projektu Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości wynika, że polityczna
wspólnota obywateli ma być zastąpiona wspólnotą opartą na więzi etniczno – religijnej.
Państwo według PiS nie respektuje różnorodności światopoglądów, postaw i katalogów
moralnych, a także nie uznaje ich za równoprawne. W Polsce braci Kaczyńskich, Giertycha i
Leppera światopogląd katolicki ma charakter dominujący, a w jego krzewienie zaangażowane
są instytucje państwowe.. Dziś lewica – przy ideologicznej ofensywie radykalnej prawicy i
milczącym przyzwoleniu na klerykalizację państwa Platformy Obywatelskiej – musi bronić
tych standardów.

III.

Socjaldemokracja Polska chce budować pluralistyczne społeczeństwo, w którym jest
miejsce na rozmaite światopoglądy, wyznania i kultury, a państwo jest zobowiązane tę
różnorodność respektować i chronić tak, aby każdy obywatel Rzeczypospolitej – niezależnie
od wyznawanych przez siebie poglądów czuł się pełnoprawnym członkiem wspólnoty.

