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Szanowna Pani Marszałek,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Prezesie

Zwracamy się do Państwa, w związku z organizowaną przez Kancelarię Sejmu specjalną,
internetową sesją Sejmu Dzieci i Młodzieży, której temat brzmi: „Śladami kardynała Stefana
Wyszyńskiego — w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według
wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała
Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia
Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”.

Jako gorący zwolennicy społeczeństwa obywatelskiego doceniamy działania mające na celu
zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w aktywność społeczną i publiczną. Chcemy
jednak zwrócić uwagę na dyskryminujący temat tegorocznej edycji. Skupienie się na postaci
duchownego katolickiego sprawia bowiem, że młodzież niewyznająca katolicyzmu i
bezwyznaniowa postawiona jest w bardzo trudnej sytuacji, a nawet zmuszona do rezygnacji
z wzięcia udziału w konkursie.

Sejm Dzieci i Młodzieży powinien być przestrzenią, w której młodzi ludzie uczą się
demokracji, szanowania swoich poglądów i różnorodności. Tymczasem ten temat wyklucza



dużą ich część, narzuca perspektywę religijną, ściśle związaną z jednym wyznaniem. Jest to
niedopuszczalne i niewłaściwe.

W myśl zapisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989
Rzeczypospolitej Polskiej stosunek państwa do wszystkich kościołów i innych związków
wyznaniowych opiera się na poszanowaniu wolności sumienia i wyznania. Dlatego
apelujemy o zmianę tematu lub zaproponowanie dodatkowego tematu, dla osób, które nie
utożsamiają się z wyznaniem katolickim, ale są obywatelkami i obywatelami tego kraju,
tworzą go, a w przyszłości będą za niego odpowiedzialne. Pokażmy, że państwo polskie
szanuje ich poglądy i gwarantuje równy udział w życiu publicznym osobom wszystkich
wyznań oraz osobom bezwyznaniowym.
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