O przyszłości Rospudy nie może decydować
referendum
O przyszłości Doliny Rospudy nie może decydować referendum. Propozycję Premiera Kaczyńskiego
uważamy za błędną – jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie obwodnicy
Augustowa wykorzystując alternatywny wariant jej przebiegu.
O przyszłości Doliny Rospudy nie może decydować referendum. Dolina jest własnością
wszystkich Polaków. Propozycję Premiera Kaczyńskiego uważamy za błędną – jedynym
dopuszczalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie obwodnicy Augustowa wykorzystując
alternatywny wariant jej przebiegu.
Dziś Premier Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej wypowiedział się, że w zakresie
tematu budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy powinno zostać przeprowadzone
referendum wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Według niego to najlepszy sposób na
rozwiązanie tego sporu i jedyne możliwe rozwiązanie problemu.
Niestety, co zaakcentowali chociażby politycy Ryszard Kalisz i Katarzyna Piekarska, takie
referendum lokalne byłoby sprzeczne z prawem. Referendum lokalne może być przeprowadzone
tylko i wyłącznie, jeśli dotyczy spraw województwa, a planowana obwodnica Augustowa to droga
krajowa i inwestycja rządowa. Dlatego takiego referendum nie można przeprowadzić zgodnie z
prawem. Dodatkowo o przyszłości Doliny nie może zdecydować referendum ogólnokrajowe, ze
względu na obowiązujące nas prawo międzynarodowe, określające zobowiązania Polski, będącej
członkiem Unii Europejskiej, oraz to, że sprawa dotyczy kompetencji władzy wykonawczej, a nie
ustawodawczej.
Jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem Premiera. Referendum na Podlasiu to absurd. Dolina
Rospudy jest naszym wspólnym dziedzictwem narodowym i europejskim. Nie można
kupczyć prawem. Jesteśmy w Unii Europejskiej i, albo będziemy przestrzegać prawa
unijnego, albo nie, ale wtedy musimy się liczyć z faktem nałożenia na nasz kraj
ogromnych kar, za nieprzestrzeganie obowiązujących nas przepisów
mówi Radosław Ślusarczyk prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
Warto dodać, że nadal prowadzone jest postępowanie karne przeciw Polsce. Komisja Europejska nie
zmienia stanowiska pomimo decyzja premiera o zorganizowaniu referendum wśród mieszkańców
województwa podlaskiego. Jak powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Barbara Helfferich
„Referendum [...] w żadnym wypadku nie zmienia naszego stanowiska”.
Cały czas Dolinie Rospudy wciąż przybywa obrońców, coraz więcej jest też osób, które są obecne w
obozie nad Doliną. Są przekonani, że Dolina Rospudy zasługuje na zachowanie jej dla przyszłych
pokoleń Polaków i Europejczyków, i że Polska jest krajem, w którym przestrzega się prawa i myśli o
przyszłości jej dzieci.
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