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Przewodniczący Konwentu Europejskiego
Szanowny Panie Przewodniczący
W Polsce formuje się szeroki ruch społeczno — polityczny, nie związany z Rządem RP ani
z głównymi partiami opozycyjnymi w Sejmie RP, opowiadający się, między innymi, za silną,
zjednoczoną Europą, będąca nie tylko efektywnym organizmem gospodarczym, ale również
obszarem harmonijnie rozwijających się, szanujących wzajemnie, społeczeństw obywatelskich.
Ten ruch współtworzą, miedzy innymi, organizacje wolnomyślicielskie i humanistyczne,
Antyklerykalna Partia Postępu "RACJA", część światłych członków Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Unii Pracy oraz liczne środowiska opiniotwórcze.
Opowiadamy się za Zjednoczoną Europą posiadającą, między innymi: sprawnie działający
Parlament, silną władzę wykonawczą, wspólną i spójną politykę zagraniczną, nowoczesną i
sprawną armię europejską, wspólną strefę euro.
Domagamy się podjęcia działań zmierzających do upodmiotowienia Zjednoczonej Europy
w relacjach politycznych, ekonomicznych i militarnych ze Stanami Zjednoczonymi.
Istnieje poważne zagrożenie dla wolności słowa i myśli ze strony amerykańskich
fundamentalistów religijnych różnych wyznań, zrzeszonych w tzw. Nowej Prawicy Religijnej,
która uzyskuje coraz większy wpływ na media, organy ustawodawcze i decyzyjne w Stanach
Zjednoczonych. Jest to bardzo groźne zjawisko zwłaszcza w związku z nową, bardzo
agresywną i imperialną polityką zagraniczną USA.
Bardzo krytycznie oceniamy konformistyczną postawę obecnych władz Rzeczypospolitej
Polskiej i części opozycji parlamentarnej, wobec władz Stanów Zjednoczonych.
Nieprawdziwym okazały się opinie, wyrażane przez w/w środowiska, jak i część mediów,
że udział Polski w wojnie z Irakiem, wzmocni jej prestiż międzynarodowy i uczyni nasz kraj
bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych
Co naprawdę warte są te twierdzenia okazało się, po uchwaleniu rezolucji Sejmu RP, w
której wnosi się o zniesienie dla Polaków wiz do USA. Rzecznik Departamentu Stanu USA p
Kelly Shannon stwierdziła, że w obecnym okresie Polska nie spełnia wszystkich niezbędnych
wymagań, aby uczestniczyć w programie uchylenia wiz wjazdowych do USA.
Jednocześnie obecne władze jak i część opozycji okaleczyły polskie społeczeństwo,
budząc demony polskiego szowinizmu narodowego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w
Polsce, przed drugą wojną światową, działała prężnie Liga Morska i Kolonialna, Towarzystwo
dla Kolonizacji Angoli i tym podobne twory. Jeszcze w 1939 roku, tuż przed wybuchem II
Wojny Światowej, nie wyzbyliśmy się marzeń o koloniach.
Nowa formacja społeczno-polityczna, będzie dążyć do wzrostu prestiżu Polski
na arenie międzynarodowej, nie przez udział w wojnach agresywnych, lecz przez
podniesienie poziomu edukacyjnego, kulturalnego, politycznego, jak i zamożności
społeczeństwa polskiego.
Obecnie rządząca koalicja rządowa jak i opozycja parlamentarna nie potrafią uporać się z
istotnymi problemami społecznymi i gospodarczymi naszego kraju i,co nie mniej ważne, nie ma
wizji Zjednoczonej Europy, którą traktują, prawie wyłącznie, jako rezerwuar pieniędzy i miejsc
pracy dla Polaków.
Obecne władze, a zwłaszcza opozycja parlamentarna, dążą do wspomożenia Watykanu w
jego dążeniu do re-ewangalizacji Europy Zachodniej jak i ewangelizacji Rosji, Ukrainy i
Białorusi.
Złamie to delikatną równowagę spokoju religijnego w Zjednoczonej Europie jak i
doprowadzi do eskalacji konfliktu z Kościołem prawosławnym. Wiąże się z tym nasilenie
nacjonalizmu i wzrost wrogości pomiędzy społeczeństwami. Pogłębi to problemy adaptacyjne
10 nowych członków Wspólnoty.
Zwracamy się do Pana Przewodniczącego, a za Jego pośrednictwem do innych
członków Konwentu Europejskiego, o nawiązanie współpracy z nowo tworzącą się
formacją społeczno — polityczną w Polsce. Znaczna część obecnych polityków
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odejdzie, w kolejnych wyborach, w polityczny niebyt.
*
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli, Antyklerykalnej Partii Postępu
"RACJA", licznej rzeszy członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, jak i osób nie
zrzeszonych, przedkładam, do ewentualnego wykorzystania w pracach Konwentu
Europejskiego, dwa dokumenty:
1.Informacja dotycząca sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po referendum w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
2.Wystąpienie Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli dot. roli Kościoła
katolickiego w Polsce i Europie, wygłoszone 02.04.2003 r. podczas VII posiedzenia Narodowej
Rady Integracji Europejskiej.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Mróź
Piotr Musiał
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia
Przewodniczący Antyklerykalnej Partii Postępu Wolnomyślicieli
"RACJA"
Członek Narodowej Rady Integracji
Europejskiej
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