
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

wspólnie z innymi senatorami
na 59. posiedzeniu Senatu

w dniu 8 lipca 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Oœwiadczenie to dotyczy sprawy wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, domagaj¹cego

siê zdjêcia krzy¿a we w³oskiej szkole, oraz apelacji rz¹du w³oskiego.
3 listopada 2009 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu orzek³, ¿e obecnoœæ krzy¿a w je-

dnej z w³oskich szkó³ narusza „prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami”
oraz prawo do „wolnoœci religijnej uczniów”. To efekt skargi, któr¹ na obecnoœæ krzy¿a w szkole z³o¿y³a
w imiê „œwieckiego charakteru” pañstwa Soile Lautsi Albertin, obywatelka W³och fiñskiego pochodzenia,
muzu³manka. Adwokat pani Lautsi uzasadnia³, ¿e „obecnoœæ krzy¿a mo¿e byæ odbierana jako wyraz tyra-
nii wiêkszoœci”, dlatego te¿ jego klientka jest za „totaln¹ œwieckoœci¹ pañstwa”. Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka, powo³uj¹c siê na neutralnoœæ pañstwa, zobowi¹za³ rz¹d w³oski do zdjêcia krzy¿a w zaskar¿o-
nej szkole oraz wyp³acenia pani Lautsi 5 tysiêcy euro odszkodowania za „straty moralne”.

Pañstwo w³oskie z³o¿y³o apelacjê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, staj¹c w obronie wol-
noœci religijnej oraz prawa do wyra¿ania swojego dziedzictwa oraz to¿samoœci. W³osi nie pozostali osa-
motnieni przed trybuna³em. Kilkanaœcie pañstw wyst¹pi³o w tym procesie w roli tak zwanego doradcy
s¹du, czyli jako podmiot, który udziela s¹dowi wyjaœnieñ w tocz¹cej siê sprawie, nie bêd¹c stron¹ w pro-
cesie. Oficjalnego poparcia W³ochom udzieli³y: Armenia, Bu³garia, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Monako,
Rumunia, Federacja Rosyjska, San Marino, Ukraina, Mo³dawia, Albania i Serbia. W przekonaniu tych
pañstw œwieckoœæ czy laickoœæ w ¿aden sposób nie mog¹ byæ uto¿samiane z „neutralnoœci¹”, na któr¹
nieustannie powo³uje siê Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Argumentowano ponadto, ¿e Europej-
ska Karta Praw Cz³owieka, która jest g³ówn¹ wyk³adni¹ dla Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
w ¿adnym miejscu nie zak³ada przymusu laickoœci pañstw Europy.

Panie Premierze! Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci wyra¿amy ubolewanie, ¿e polski rz¹d
przez minione pó³ roku nie podj¹³ ¿adnych oficjalnych kroków maj¹cych na celu wyra¿enie wobec try-
buna³u w Strasburgu swojego poparcia dla obecnoœci krzy¿a w przestrzeni publicznej. I co najbardziej
zadziwia, Polska, naród w wiêkszoœci katolicki, nie przy³¹czy³a siê do czternastu pañstw, które wspar³y
W³ochy w postêpowaniu odwo³awczym przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Poniewa¿ sêdziom Wielkiej Izby Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu nie uda³o
siê jak dot¹d podj¹æ decyzji w tej sprawie, jest jeszcze czas, aby premier wyrazi³ jednoznaczne stanowis-
ko naszego kraju w sprawie obrony krzy¿a. Mamy nadziejê, ¿e pañski rz¹d zdobêdzie siê na odwagê
i Polska zamanifestuje solidarne stanowisko w sprawie obrony krzy¿a w przestrzeni publicznej. Wiemy,
¿e na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawi³a siê krótka informacja, ¿e Polska
wyra¿a poparcie dla dzia³añ w³oskiego rz¹du, oczekujemy jednak odwa¿nego zadeklarowania tego, tak
jak to uczyni³y inne pañstwa. Decyzja Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
z 30 czerwca bie¿¹cego roku o od³o¿eniu wyroku w sprawie w³oskiej apelacji œwiadczy o tym, ¿e ten miê-
dzynarodowy organ nie jest w stanie us³yszeæ g³osu chrzeœcijan.

Panie Premierze! Ufamy, ¿e nie podziela Pan opinii Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, i¿
wszystkie kraje europejskie powinny byæ pañstwami zsekularyzowanymi.
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