Pierwsze czytanie i... do kosza

23.03.2018 Wielkie nadzieje na pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, wspartej długo i skrzętnie zbieranymi w całej
Polsce podpisami obywateli – zostały zawiedzione. Posłowie rządzącej większości niczym niewzruszeni i głusi na mocne
argumenty – odrzucili projekt do kosza.
Taką relację zamieściła FSSM, organizator obywatelskiego przedsięwzięcia:
"Dzień wczorajszy, 22 marca 2018 r. zapisał się jako kolejny dzień hańby w dziejach polskiego parlamentaryzmu w odrodzonej
po 1989 r. Rzeczypospolitej Polskiej.
Wbrew obietnicom wyborczym, jakoby każdy głos obywateli miał być wysłuchany w Parlamencie RP, rządząca większość
sejmowa, czyli partia PiS i jej „przybudówki”, odrzuciły w pierwszym czytaniu kolejny obywatelski projekt ustawodawczy – tym
razem NASZ projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znowelizowanej ustawą
represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Do zaprezentowanego z trybuny sejmowej przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja
Rozenka projektu ww. ustawy i jego uzasadnienia, odnosili się w trakcie naprawdę burzliwej i emocjonalnej debaty –
przedstawiciele wszystkich klubów poselskich.
Nie będziemy tu opisywać wszystkich wystąpień poselskich, tylko odeślemy czytelników do stenogramu całej debaty,
opublikowanego na stronie internetowej Sejmu RP. Niech każdy sam oceni te wystąpienia.
Zaznaczymy tylko, że wypowiedzi posłów reprezentujących klub parlamentarny PiS powielały półprawdy i kłamstwa na temat
ustawy „dezubekizacyjnej”, znane nam z kampanii propagandowej PiS i wielu wystąpień wiceministra SWiA Jarosława
Zielińskiego, zaś wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu złożył poseł Piotr Marek Kaleta.
Co najciekawsze, po wygłoszeniu swoich stanowisk, posłowie większości parlamentarnej uciekli tchórzliwie z sali sejmowej, tak
samo jak to uczynili 16 grudnia 2016 r.
Tymczasem stanowczo krytycznie do obowiązującej ustawy i za przekazaniem projektu jej zmiany do dalszych prac w
komisjach sejmowych opowiedziały się zdecydowanie wszystkie kluby poselskiej opozycji, tj. PO, Nowoczesnej oraz PSL-UED.
Warto wskazać na bardzo emocjonalne wypowiedzi posłów UED Michała Kamińskiego i Stefana Niesiołowskiego, którzy
zarzucili posłom PiS superhipokryzję w sprawach „dezubekizcji” i „dekomunizacji” Polski , stwierdzając, że „...czyniąc to,
zapominają o własnych szeregach…”.

Największe wzburzenie posłów opozycji wzbudziło końcowe wystąpienie ministra Zielińskiego, który m.in. zarzucił
wnioskodawcom manipulowanie informacjami dot. śmierci b. funkcjonariuszy w związku z wprowadzeniem ustawy represyjnej z
16 grudnia 2016 r.[1] Stanowczy odpór tym insynuacjom dał pełnomocnik KIU FSSM RP Andrzej Rozenek, swoje końcowe
wystąpienie poświęcając bez mała w całości, na odczytanie listy ofiar ustawy represyjnej wraz z medycznie stwierdzonymi
przyczynami ich zgonów.

Po zakończeniu debaty poselskiej, posłowie większości parlamentarnej powrócili na salę sejmową i zgodnie z dyscypliną
partyjną (bo chyba nie z własnym sumieniem) przegłosowali odrzucenie naszego projektu zmian ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Jak głosowały kluby i poszczególni posłowie, można sprawdzić TUTAJ.
W czasie debaty sejmowej, przed gmachem Sejmu trwało zgromadzenie, jako nasz dowód poparcia dla Obywatelskiej
Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Niestety, pomimo apeli Prezydenta FSSM RP oraz Koordynatorów i Działaczy Komitetów
Protestacyjnych FSSM RP, liczyło ono zaledwie ok. 1500 osób. To, naszym zdaniem, zdecydowanie zbyt mało, biorąc pod
uwagę liczbę poszkodowanych ustawami represyjnymi.
Nie tracimy jednak nadziei, że obudzimy wreszcie znacznie większą aktywność naszego środowiska. Zadania przed nami
wszystkimi są ogromne.
https://www.fssm.pl/projekt-odrzucony-w-pierwszym-czytaniu_
Dodano: 23 marca 2018 r.
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