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Uchwała Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w sprawie państwa realizującego idee wolności i równości

Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że siły społeczne i polityczne 

opowiadające się za państwem otwartym, tolerancyjnym i realizującym idee wolności i 

równości obywateli powinny aktywnie przeciwstawić się ideologicznej ofensywie sił 

konserwatyzmu, zabobonu i nietolerancji. Sprawa prof. Chazana pokazała, że reprezentanci 

tych sił nie cofną się przed łamaniem prawa, aby narzucić reszcie społeczeństwa swój skrajny 

światopogląd.

Sojusz Lewicy Demokratycznej jednoznacznie opowiada się za pilną potrzebą liberalizacji 

ustawy antyaborcyjnej. Tzw. kompromis aborcyjny prowadzi do ekonomicznej segregacji 

kobiet na te, które stać i na te których nie stać na przerwanie ciąży za granicą lub w 

prywatnych gabinetach ginekologicznych. Przypominamy, że SLD nigdy nie było stroną 

rzekomego kompromisu aborcyjnego.

Opowiadamy się za prowadzeniem przez państwo kompleksowej polityki świadomego 

rodzicielstwa. Jej filarami powinna być edukacja seksualna w szkołach oparta o aktualny  stan 

wiedzy naukowej oraz refundacja środków antykoncepcyjnych. 

Proponujemy taką zmianę przepisów dotyczących klauzuli sumienia, aby instytucja ta 

rzeczywiście służyła ochronie sumienia części lekarzy, a nie była – jak dzieje się obecnie – 

narzędziem do narzucania przez lekarzy własnego światopoglądu pacjentom. W sporze 

pomiędzy lekarskim sumieniem a prawami pacjenta SLD stoi po stronie pacjentów.



Wyrażamy nasze oburzenie próbami cenzurowania sztuki przez środowiska fundamentalistów 

religijnych. Apelujemy do instytucji państwa o aktywną ochronę artykułu 73 Konstytucji, w 

myśl którego: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych 

oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr 

kultury”.

Ponawiamy nasze poparcie dla społecznych projektów ustawy o związkach partnerskich. 

Uważamy, że wszyscy obywatele i obywatelki powinni mieć prawo do wolności  

kształtowania swojego życia osobistego. Zadaniem państwa jest tworzenie  prawa, które im tą 

wolność zapewni.

Sojusz Lewicy Demokratycznej deklaruje, że w przyszłej kadencji Sejmu jest gotowy  stanąć 

na czele postępowej większości parlamentarnej, która przeprowadzi unowocześnienie 

polskiego państwa i prawa w duchu równości i wolności jednostki  Artykuł 1 Konstytucji 

stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Najwyższy 

czas, aby te słowa przestały być pustą deklaracją.


