POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW

Pytania o świeckość państwa – wybory parlamentarne 2011
Odpowiedzi Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej

1. Czy zgłosicie lub poprzecie inicjatywę usunięcia - Art. 196 KK (o obrazie
uczuć religijnych), Art.226.1 KK (o znieważeniu funkcjonariusza
publicznego) i Art. 212 KK (o pomówieniu osób lub instytucji), uznając, że
ograniczają wolność słowa oraz prawo do krytyki?
Być może warto by rozpocząć dyskusję nad modyfikacjami niektórych, wskazanych
wyżej przepisów w nowej kadencji. Jednak dla tego typu zmian ważne byłoby
stworzenie możliwie szerokiej koalicji różnych środowisk politycznych.
2. Czy zgłosicie lub poprzecie inicjatywę usunięcia - Art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji (o obowiązku respektowania wartości chrześcijańskich),
uznając, że wprowadza antykonstytucyjną nierówność traktowania obywateli z powodu ich wyznania?
Ustawa wskazuje na zadanie respektowania, a więc szanowania przez media
publiczne, wartości chrześcijańskich, „za podstawę przyjmując uniwersalne zasady
etyki”. W naszym mniemaniu te zasady bliskie są środowisku polskich racjonalistów.
Wydaje się więc, że nie ma potrzeby zmieniać istniejących zapisów.
Zadaniem mediów publicznych jest troska o pluralizm przekazu. Dlatego także inne
niż chrześcijańskie wyznania religijne mają i powinny w przyszłości dysponować w
odpowiednią ilością czasu antenowego. Osoby nie podzielające przekonań religijnych
także mają i powinny mieć prawo do odpowiedniej ilości czasu antenowego w
mediach publicznych.
3. Czy zgłosicie lub poprzecie inicjatywę likwidacji Funduszu Kościelnego i
innych form finansowania Kościoła Katolickiego z budżetu państwa (z
finansowaniem katechetów w szkołach publicznych włącznie), oraz
wyjaśnienia przestępstw (i odwrócenia wynikłych z nich szkód)
związanych z działalnością byłej Komisji Majątkowej?
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Funkcjonowanie każdej komisji winno się odbywać w granicach prawa. Jeśli
pojawiają się jakiekolwiek niejasności i nadużycia, państwo dysponuje skutecznymi
narzędziami, by taką sytuację zweryfikować. Dotyczy to także tzw. komisji
majątkowej.
Respektujemy istniejące zapisy Konkordatu i innych umów międzykościelnych, które
zostały zawarte na długo przed naszymi rządami. W naszej ocenie istnieje społeczna
akceptacja dla istnienia Funduszu Kościelnego.
4. Czy zgłosicie lub poprzecie inicjatywę wycofania symboli religijnych z
przestrzeni publicznej instytucji państwowych i samorządowych, oraz czy
zerwiecie z praktyką oficjalnego uczestnictwa przedstawicieli władz
państwowych i samorządowych w uroczystościach religijnych i
uczestnictwa funkcjonariuszy kościelnych w uroczystościach państwowych
i samorządowych?
Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej zależy w dużej mierze od
lokalnych uwarunkowań. Nie widzimy potrzeby jakiś radykalnych zmian w tym
obszarze.
Osoby sprawujące funkcje publiczne mają prawo, jak każdy obywatel, do wyrażania
swoich przekonań religijnych i światopoglądowych. Zgadzamy się, że przesadne
afiszowanie się swoją religijnością może być traktowane przez opinię publiczną
dwuznacznie. Jednak nie można nikomu zabraniać manifestacji swoich przekonań
religijnych, w tym politykom, zwłaszcza w miejscach o stosownym przeznaczeniu,
takim jak kościoły.
Pamiętajmy, że obecność osób duchownych podczas uroczystości publicznych, jest
często spełnieniem potrzeby danej społeczności lokalnej. Ważne, żeby zapewnić
pluralizm takiej obecności, jeśli już występuje. Ten pluralizm powinien obejmować
środowiska ateistyczne, agnostyczne czy racjonalistyczne.
5. Czy zgłosicie lub poprzecie inicjatywę wycofania katechizacji religijnej
ze szkół publicznych - jako przedmiotu korzystającego bezzasadnie z
autorytetu szkolnej nauki obiektywnej, oraz obecnego stąd na
świadectwach i włączanego do średniej ocen?
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Wychodzimy z założenia, że istniejące rozwiązania odpowiadają potrzebom
większości Polek i Polaków. Lekcje religii – różnych wyznań – są nieobowiązkowe.
Jednak większość rodziców opowiada się za uczęszczaniem na nie swoich dzieci. Jeśli
zaistnieje wyraźna społeczna potrzeba, by odbywały się one nie w placówkach
publicznych, ale wyznaniowych, wtedy w sposób naturalny dyskusja na ten temat
zostanie ponownie otwarta.
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