Warszawa, 17 czerwca 2016 r.
Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polski

Jest Pan odpowiedzialny za stanie na straży przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej. Ustawa
o działaniach antyterrorystycznych, która właśnie została przyjęta przez Parlament, jest z nią w wielu
punktach sprzeczna. Pozwala na blokowanie stron internetowych i ogranicza prawo do organizacji
demonstracji, czym uderza w wolność słowa. Pozwala na segregowanie ludzi na tych, którym
przysługuje prawo do prywatności i tych, którzy są go pozbawieni. Pozwala Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego na zdalny i zupełnie niekontrolowany dostęp do baz danych zawierających informacje
o każdym z nas.
Rozumiemy, że państwo powinno stać na straży bezpieczeństwa. Niestety, w naszym przekonaniu
część rozwiązań ustawy o działaniach antyterrorystycznych, daleko wykracza poza ten cel. Ustawa
traktuje każdego jak podejrzanego. Przyznaje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nowe
uprawnienia i pozwala na ich wykorzystywanie bez jakiejkolwiek kontroli. Nie daje żadnych
gwarancji, że uprawnienia te nie będą nadużywane.
Po podpisaniu ustawy zwanej inwigilacyjną w styczniu 2016 r. mówił Pan, że musiał to zrobić ze
względu na odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Podkreślał Pan jednak, że kolejne, podobne
przepisy powinny być uchwalane w spokoju, ze wsłuchaniem się w głos społeczeństwa. Tak się nie
stało. Mamy przekonanie, że ustawa o działaniach antyterrorystycznych, w obecnym kształcie,
bardziej nam zagraża, niż nas chroni.
Apelujemy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji, która będzie miała fundamentalne znaczenie dla
ochrony praw i wolności w Polsce. Załączamy opinię, którą przygotowaliśmy na etapie sejmowym.
Zwracamy również Pana uwagę na inne krytyczne argumenty, które zostały zgłoszone w ramach prac
nad ustawą oraz w trakcie obywatelskiego wysłuchania, a także na postulaty rezygnacji z najbardziej
niebezpiecznych rozwiązań, pod którymi podpisało się ponad 40 organizacji społecznych i 8,7 tys.
obywateli.
Wyrażamy nadzieję, że – jako Prezydent RP i strażnik Konstytucji – stanie Pan w obronie praw
i wolności. Apelujemy o niepodpisywanie ustawy o działaniach antyterrorystycznych!

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska

_______________________________
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska

Fundacja Panoptykon | ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa
e: fundacja@panoptykon.org | t: +48 660 074 026 | w: panoptykon.org

