PRZECZYTAJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !
Większość z nas nie interesuje się polityką. Nadszedł jednak czas, w którym nasze zaangażowanie (lub jego brak) może zdecydować o losach
naszego Kraju. Dokonany przez obecną władzę zamach na niezależne sądownictwo dotknie nas wszystkich i musimy przeciw temu zaprotestować!
Możesz zlekceważyć ten apel jeżeli uważasz, że podporządkowany władzy Sąd Najwyższy, będzie stwierdzał ważność wyborów i referendów nawet
wówczas, gdy ich wyniki nie będą zgodne z oczekiwaniami rządzących. Odpuść sobie również, gdy uważasz, że wybierani z klucza partyjnego,
zastraszeni wizją zwolnienia lub zdegradowania sędziowie albo prokuratorzy będą zawsze sprawiedliwie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, gdy
Twoimi przeciwnikami w sądzie okażą się zwolennicy obecnej władzy. Podobnie, gdy stwierdzisz, że Twój adwokat będzie zawsze skutecznie bronił
Cię w starciu z aparatem państwowym, jeżeli podległy władzy i nadzorujący jego pracę organ dyscyplinarny będzie mógł za to zniszczyć mu karierę.
Jeżeli jednak nie jesteś osobą naiwną, to wiesz z historii jak rodziły się dyktatury i do czego doprowadzała bierność społeczeństw względem
poczynań politycznych szaleńców, którzy pod pozorem dobrej zmiany podporządkowywali sobie prawodawstwo, media i sądy. Właśnie z tym mamy
obecnie do czynienia w naszym Kraju! Sądownictwo wymaga reform, ale nie takich, które uczynią z obecnej władzy kastę stojącą ponad prawem.
Nie bądźmy bierni! W najbliższych dniach w wielu miejscach w Polsce będą organizowane akcje społecznego sprzeciwu wobec wprowadzanych
zmian. Dołączmy do nich, zainteresujmy sprawą sąsiadów, rodzinę i znajomych oraz rozpowszechniajmy ten apel gdzie tylko się da. Niech wszyscy
zrozumieją, że to nasza wspólna sprawa!
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