
Konferencja Ambasadorów RPi                          Warszawa, 19 września 2019 r. 
ambasadorowie.org 
 

 

Brońmy demokracji! 

Konferencja Ambasadorów uważa za swój obowiązek podkreślić, że od 

wyniku wyborów 13 październikazależeć będzie ustrój naszego państwa, 

nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo. Być może na 

pokolenia. 

Rządzący nie ukrywają, że ich celem jest jednolita władza kontrolująca 

wszystkie dziedziny życia politycznego i społecznego. Odrzucanie 

fundamentów demokracji: wolności słowa, trójpodziału władzy i praw 

człowieka spychać nas będzie nieuchronnie ku modelowi społecznemu, w 

którym pod hasłami wierności tradycji wyklucza się „innych”, a równość i 

jednakowe prawa wszystkich obywateli zastępuje agresywny nacjonalizm 

oraz fundamentalizm religijny i obyczajowy. 

 W Polsce dzięki oporowi społecznemu, walce o niezależność sądów, sile 

samorządów, wolnym mediom i wielu wciąż niezależnym od władzy 

instytucjom możliwe jest jeszcze odwrócenie tej tendencji przez akt 

wyborczy. Jeśli Polacy nie wybiorą opcji demokratycznej następne 

głosowania mogą być już tylko fasadą. Twórcy naszej niepodległości w roku 

1989 wiedzieli, że suwerenność to zakotwiczenie Polski w systemie 

międzynarodowych instytucji opartych na wspólnym modelu ustrojowym i 

wspólnie wyznawanych wartościach. Wstąpienie do NATO i Unii 

Europejskiej stało się tego gwarancją. Polska demokracja i polska polityka 

zapewniały nam coraz mocniejszą pozycję w tych wspólnotach. 

Dramatyczne zmiany ostatnich lat sprawiły że spójność, a nawet samo 

istnienie tych instytucji jest kwestionowane. To groźne dla Polski i nasza 

racja stanu wymaga przeciwdziałania. Tylko w silnej Unii i w silnym NATO 

Polska może być bezpieczna.  

Odchodząc od demokracji Polska znajdzie się na marginesie świata 

zachodnich wartości, stając się coraz mniej znaczącym i szanowanym 

państwem w polityce europejskiej i międzynarodowej.  Jaka będzie Polska i 



jej miejsce w świecie zależy od tego jak wielu z nas pójdzie głosować i 

jakiego wyboru dokonamy 13 października. 
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Powołaliśmy ‘Konferencję Ambasadorów RP’, grupa byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki 
zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeo dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzed 
do szerokiej opinii publicznej.Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako 
nowoczesnego paostwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że 
polityka zagraniczna to wyraz interesów Paostwa a nie interesów partii rządzącej. Nasza strona: 
ambasadorowie.org 


