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Jesteśmy mieszkańcami Słubic, Powiatu Słubickiego i lubuskiego pogranicza. Od dłuższego
czasu, z prośbą o pomoc, zwracają się do nas osoby dotknięte skutkami prawnymi tzw.
ustawy dezubekizacyjnej, prze zainteresowanych nazywaną ustawą represyjną.
Słubice łączy z zachodnimi sąsiadami most. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
a dokładniej – przed przystąpieniem naszego kraju do Układu z Schengen – istniały tu
przejścia graniczne. Wcześniej, przed 1990 rokiem, była to granica Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej z Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Tej granicy strzegły struktury Wojsk Ochrony Pogranicza, w których służyli mieszkańcy
Słubic i polsko-niemieckiego pogranicza. WOP wielokrotnie zmieniał podległość strukturalnosłużbową, przechodząc z Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. W wyniku transformacji ustrojowej WOP rozformowano, a w ich miejsce
utworzono Straż Graniczną, funkcjonującą do dziś.
Nasi mieszkańcy sumiennie służący i pracujący w strukturach WOP, a później Straży
Granicznej nikogo nie represjonowali. Ich codzienne obowiązki polegały na kontrolowaniu
paszportów osób przekraczających granicę oraz zapobieganiu przemytowi. Podobnie jest w
przypadku osób pracujących do 1989 roku w ówczesnej Milicji Obywatelskiej, czy w Straży
Pożarnej. Ich praca polegała przecież na łapaniu złodziei, pilnowaniu bezpieczeństwa i
gaszeniu pożarów, a nie represjonowaniu działaczy demokratycznej opozycji.
Chcemy dziś w imieniu mieszkańców prosić Pana o pomoc.
Mamy różne poglądy polityczne, część z nas głosowała w ostatnich wyborach na rządzącą
dziś partię, a w wyborach prezydenckich udzieliła poparcia Panu. Wszyscy szanujemy wynik
demokratycznych wyborów, najwyższą wartością jest dla nas poszanowanie zasad prawa.
Dlatego uważamy, że tzw. ustawa dezubekizacyjna jest wadliwa prawnie, a przede wszystkim
społecznie niesprawiedliwa, ponieważ stosuje odpowiedzialność zbiorową. Uważamy, że nie
można stawiać znaku równości pomiędzy pracą w represyjnych instytucjach PRL z służbą w
takich jednostkach jak Wojska Ochrony Pogranicza i Straż Graniczna. Nasi mieszkańcy
pilnowali granic Państwa Polskiego, rzetelnie służyli Polsce i gwarantowali jej bezpieczeństwo
zewnętrzne. Nie krzywdzili ludzi, nie donosili, nie współpracowali z tzw. służbami
bezpieczeństwa PRL.
Dlatego prosimy Pana, jako osobę cieszącą się ogromnym zaufaniem społecznym, o
skorzystanie z Pańskich prerogatyw i wystąpienie do Parlamentu z inicjatywą ustawodawczą
w zakresie zmiany tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Tak by nowe przepisy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy byłego MSW nie dotykały osób, które w oczywisty sposób nie
uczestniczyły w aparacie represyjnym PRL, tylko, najlepiej jak potrafiły, służyły Ojczyźnie,
dbając na co dzień o jej i bezpieczeństwo.
Liczymy na Pańską pomoc!

