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Zbiorowa nieodpowiedzialność 

Wzburzył mnie lament nad losem "upokorzonych" i "wdeptanych w ziemię" 
przez straszną ustawę "działającą wedle hańbiącej zasady zbiorowej 
odpowiedzialności". Chodzi oczywiście o obniżenie esbeckich emerytur. 

Tymczasem ustawa byłym funkcjonariuszom policji politycznej emerytur wcale nie odbiera. Jedna z 
gazet opublikowała precyzyjne liczby: porucznik, który porywał opozycjonistów miał 3400, dostanie 
3000 zł; oficer prowadzący księży miał 5600, teraz dostanie 4900; inny zajmujący się tropieniem 
prywaciarzy miał 6700, dostanie 5700 zł; a są też stawki generalskie - powyżej 8 tysięcy. Takich 
emerytur nie mają ani profesor uniwersytetu, ani inżynier czy sterany pracą robotnik. Ba, niewielu 
pracujących zarabia takie sumy. 

Dlaczego z naszych podatków mamy aż tyle płacić kilkudziesięciu tysiącom ludzi, którzy nic dobrego 
dla Polski nie zrobili? Za to zbiorowo korzystali z systemu. Dla nich były specjalne sklepy, wsparcie w 
rozmaitych sytuacjach życiowych, przywileje jawne i ukryte. 

Oburza mnie krytykowanie ustawy za pomocą argumentu zbiorowej odpowiedzialności. Uważam to za 
czystą demagogię. Przecież wiele grup zawodowych (np. nauczyciele) ma pensje, a co za tym idzie 
emerytury, negocjowane zbiorowo. 

W minionym tygodniu mocno krytykowano Jana Rokitę za to, że wystąpił o odszkodowanie za 
internowanie. Tylko niektóre media poinformowały, że Rokita wziął udział w szerszej akcji Komisji 
Charytatywnej stowarzyszenia "NZS 1980". Chodzi o to by pieniądze uzyskane w ramach 
odszkodowania przekazać na fundusz zapomogowy. Bo o ile esbecy mają ciągłość pracy, to ludzie, 
którzy siedzieli w więzieniach, zostali wyrzuceni z studiów lub z pracy, dziś sowitych emerytur nie 
dostają. Niektórzy znaleźli się w wielkiej biedzie. Takim właśnie ludziom chce udzielać wsparcia 
Komisja Charytatywna NZS. Wprawdzie prywatna akcja ma zasięg z konieczności ograniczony, ale 
dla najbardziej potrzebujących stanowi konkretną pomoc. Na ten właśnie fundusz dwaj byli 
internowani Zdzisław Jurkowski i Krzysztof Krzysztofiak już przekazali uzyskane z odszkodowań 
pieniądze. 

Wolałabym też już w gazetach nie czytać, że ktoś "żadnych szkód w czasie internowania nie poniósł". 
Takie myślenie dowodzi zsowietyzowania wyobraźni. Bo każdy więzień polityczny - nawet jeśli mu 
paznokci nie wydarto - jest ofiarą. Kto tę elementarną prawdę kwestionuje, ten akceptuje więzienia 
polityczne, także te istniejące. Bohaterki Birmy Aung San Suu Kyi nikt nie bije; jest "tylko" trzymana 
jest w areszcie domowym. 

 


