
11 STYCZNIA 2018 ROKU WSZYSCY BĄDŹMY POD SEJMEM !

Koleżanki i Koledzy !

  

Kieruję te słowa do wszystkich, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję
zbierania podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawodawczej FSSM RP. Nie
tylko do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin objętych ustawą represyjną, ale także
do tych, których ona bezpośrednio nie dotyczy, a którzy nie pozostali obojętni na dziejące się
bezprawie i krzywdę ludzką, którzy rozumieją, że zawsze służyliśmy Polsce i Polakom a nie
tej, czy innej partii politycznej, i że nie może być zgody na łamanie prawa przez władzę
dla realizacji chorych, populistycznych haseł.

  

Możecie być z siebie dumni !

  

To, że udało się zebrać ponad wymagane prawem 100 000 podpisów to Wasza zasługa. Nie
moja i osób działających społecznie w Federacji, ani nawet członków Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. Tylko Wasza !
Dlatego apeluję do Was !
Zakończmy wspólnie akcję zbierania podpisów naprawdę mocnym akcentem. 11 stycznia
RAZEM z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej FSSM złóżmy zebrane podpisy obywateli w
Kancelarii Sejmu RP. Możliwie jak najliczniej zamanifestujmy determinację w walce o nasze
prawa i godność, i uczcijmy pamięć tych, którym ustawa represyjna odebrała życie.
Bądźcie 11 stycznia o 13.00 pod Sejmem !

  

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki
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W dniu 11 stycznia br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złoży w Kancelarii Sejmu
RP zebrane przez nas, naszych przyjaciół i sympatyków, podpisy obywateli niegodzących się
na bezprawne odbieranie byłym funkcjonariuszom służb mundurowych słusznie nabytych praw
emerytalnych. Wiele osób nie wierzyło w to, że uda się zebrać wymagane prawem 100 000
podpisów. 
Tymczasem jest ich już ponad 200 000!
Tak naprawdę ich dokładną liczbę poznamy dopiero 11 stycznia, ponieważ kolejne wciąż
spływają do biura Federacji, gdzie są weryfikowane i liczone.

  

Ustawa represyjna, nazywana przez kłamliwą propagandę "dezubekizacyjną", jest jednym z
przykładów bezprecedensowych i skrajnie bezprawnych działań partii obecnie rządzącej, która
wykorzystując w cyniczny sposób i w złej wierze zasady demokracji, dąży do sprzecznego z
nimi, jednopartyjnego dyktatu władzy w Polsce. W sposób haniebny atakowane są kolejne
grupy społeczne i dezawuowane powszechnie uznane autorytety. Podporządkowuje się
monopolowi partii rządzącej kolejne instytucje i organy ochrony prawnej, które miały być
gwarantem demokratycznego ustroju Polski. W bezprawny i awanturniczy sposób zmienia się
Konstytucję RP.

  

Organizowane przez FSSM RP w dniu 11 stycznia b.r., od godz. 13:00 pod Sejmem
zgromadzenie jest naszym protestem przeciwko bezprawiu represyjnej ustawy emerytalnej. Ale
to także protest przeciwko wszelkim przejawom łamania prawa przez obecną władzę
zdominowaną przez jedną partię owładniętą irracjonalną rządzą zemsty. Nie negujemy prawa
PiS do sprawowania władzy pochodzącej z demokratycznych wyborów. Jednakże protestujemy
przeciwko niezgodnym z obowiązującym prawem metodom jej sprawowania, które zamiast
umacniać demokrację, cofają Nasz Kraj do znanego nam z PRL partyjnego jednowładztwa i
faktycznej dyktatury.

  

Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy od dawna wspierają środowisko byłych funkcjonariuszy
służb mundurowych, a teraz wsparli także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.
Dziękujemy za włączenie się w akcję zbierania podpisów popierających projekt ustawy
eliminującej ustawę represyjną z polskiego systemu prawnego. Szczególne podziękowania
kierujemy pod adresem działaczy SLD, a także KOD, Obywateli RP, PO, "Nowoczesnej" oraz
wszystkich naszych przyjaciół, którzy przyczynili się do tego, że "nasz" projekt ustawy
nowelizującej ustawę emerytalną funkcjonariuszy służb mundurowych musi trafić pod obrady
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Sejmu RP.

  

Ale teraz PROSIMY WAS! ZRÓBCIE COŚ JESZCZE! Bądźcie z nami 11 stycznia br. od godz.
13:00 pod Sejmem! 
Pokażemy, tej zapatrzonej w fałszywe "słupki poparcia", aroganckiej władzy, naszą
solidarność i to, że nie godzimy się na wszechobecną politykę kłamstwa i bezprawia.

  

I ŻE TAK MYŚLĄCYCH POLAKÓW JEST NAPRAWDĘ WIELU!

  

  

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki
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