Warszawa, 3 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne zgłoszenie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz,
wspieranej przez środowisko ponad 1200 organizacji społecznych, na stanowisko Rzecznika
Praw Obywatelskich. Jest to już prawdopodobnie ostatnia próba. Ma ona sens tylko wtedy,
gdy cała opozycja zdecyduje się na ten krok.
Zgłoszenie kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz po raz trzeci ma ogromne znaczenie
symboliczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Jest manifestacją szacunku dla obywatelek
i obywateli, którym urząd rzecznika ma służyć. Jest dowodem powagi w traktowaniu
instytucji i procedur demokratycznych - tak kontrastującej z zachowaniem partii rządzącej,
która demonstracyjnie je lekceważy, odrzucając społeczną kandydatkę na urząd RPO i nie
wysuwając przy tym własnej kandydatury. A przede wszystkim pokazując jedność opozycji
demokratycznej w sprawie fundamentalnej - obrony praw obywatelek i obywateli, daje
nadzieję na ponad partyjną współpracę w innych sprawach ważnych dla Polski.
Państwa trwanie przy tej merytorycznej, niezależnej kandydatce, upór w zgłaszaniu jej na
stanowisko RPO toruje drogę do ustanowienia tradycji, w której ten ważny urząd w państwie,
służący obywatelom i obywatelkom, jest wyłączony z gry partyjnej, a zgłaszani kandydaci i
kandydatki muszą wykazać się niezależnością, wiedzą, doświadczeniem i wrażliwością na
problemy tych, których urząd ma bronić.
Dla nas, zaangażowanie się w poparcie kandydatury Zuzanny Rudzińskiej- Bluszcz było
wyrazem przekonania, że możemy wspólnie ustanowić taką właśnie tradycję, która jeśli nawet
dziś zostanie odrzucona przez parlamentarną większość, jutro stanie się modelowym
procesem, włączającym organizacje społeczne i dającym im poczucie wpływu i wiary w to, że
ich głos jest brany pod uwagą.
Na koniec, chcemy podkreślić raz jeszcze, że w naszym głębokim przekonaniu kandydatura
Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, popierana przez organizacje społeczne, ma sens wyłącznie
wtedy, gdy jest kandydaturą wspólną dla całej opozycji. Ta kandydatura ma być manifestacją
jedności opozycji, ma łączyć, a nie dzielić. Ma sens wówczas, gdy żaden z klubów nie wystawi
swojego kandydata i wszystkie kluby kolejny raz poprą społeczną kandydatkę w Sejmie, a
potem być może w Senacie. Jeśli z jakichś powodów mają Państwo w tej sprawie inne
postanowienia i chcą Państwo wrócić do logiki rywalizacji partyjnej, kandydatura Zuzanny
Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki ponad podziałami, traci sens. Wybór należy do
Państwa. Jednak przez szacunek dla wysiłku 1200 organizacji liczymy na jasną deklarację w tej
sprawie.

Mamy jednak nadzieję, że - podobnie jak my - uznają Państwo, że warto raz jeszcze podjąć
próbę przekonania posłów i posłanek do merytorycznej ponadpartyjnej kandydatury.
Państwa gest - bez względu na wynik głosowania - pozostanie ważnym świadectwem, że
opozycja demokratyczna walczy o prawa i interes obywateli.
Łączymy wyrazy szacunku,
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