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Заява Фундації «Відкритий Діалог»
від 21.07.2017 щодо руйнування
верховенства права в Польщі
Фундація «Відкритий Діалог» є аполітичною недержавною організацією. Наша діяльність
охоплює регіон пострадянських держав. Нашою діяльністю на міжнародній арені ми
намагаємось підтримувати громадських діячів, в тому числі активістів-реформаторів і
правозахисників, а також переслідуваних опозиційних політиків та спонсорів опозиції,
незалежних журналістів і пов’язаних з ними осіб, які походять з вищезазначеного регіону.
До цього часу ми ніколи офіційно не висловлювались про внутрішню ситуацію в Польщі (і
наївно вважали, що нам ніколи й не доведеться); в Польщі, яка зазвичай була взірцем і
натхненням для наших східних сусідів та інших пострадянських держав, які прагнуть змін.
Поляки неодноразово демонстрували надзвичайну солідарність, а наша країна була
безпечним прихистком для політичних біженців.
Борючись зі своїми власними проблемами та обов’ язками, в той же час ми не можемо
залишатися пасивними перед лицем замаху, що продовжується над верховенством закону і
демократії у Польщі. Мова йде не про політику (хоча сьогодні по одну сторону барикад стоять
не лише численні громадські організації, але також і опозиційні політики), мова йде і про
принципи. І – як би пафосно це не звучало – фундаментальні цінності та майбутнє нашої
країни. Майбутнє Польщі як зразка ліберальної західної демократії, як безпечної і стабільної
держави-члена ЄС та НАТО.
Тому, з урахуванням обставин, що склалися, ми хотіли б висловити офіційну підтримку
громадському рухові, що виступає проти антиконституційних дій уряду ПіС, і наголосити, що
ми виступаємо за незалежні суди.
Ми наполегливо закликаємо усіх взяти участь у щоденних акціях і демонстраціях. При цьому
вважаємо, що самих лише протестів може бути недостатньо . Проте це не означає, що ми
повинні здатися і прийняти незаконне захоплення Верховного Суду і судової системи
представниками правлячої партії.
Тому ми пропонуємо вашій увазі наступну статтю і закликаємо до широкої співпраці, аби
зупинити процес знищення верховенства закону. У цій статті ми зібрали наш досвід (в тому
числі, напевно, найбільш вражаючий досвід української Революції гідності 2013-2014 рр.) і
наші роздуми. Можливо, вони будуть цінними під час спротиву. Ми розуміємо, що нас можуть
звинуватити в антидержавному радикалізмі, але ми вважаємо, що напад на основи Третьої
Речі Посполитої не можна ігнорувати. Це – шлях на Схід (навіть, якщо ми тільки на початку
цього шляху), а місце Польщі – на Заході.

Повік Польща не загине!
Бартош Крамек, Голова Ради Фундації «Відкритий Діалог»
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