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O DEMOKRACJI



KOnSTyTuCJA
To umowa obywateli między sobą o najważniejszych  – dla działania 

demokratycznego państwa prawa – sprawach: że ludzie są wolni, 

mogą mówić, co myślą, nikt nie ma prawa zabierać im ich własno-

ści,  a państwo stanie po ich stronie, gdy zdarzy im się krzywda. 

W  Konstytucji  opisany  jest  też  sposób,  w  jaki mają działać 

różne urzędy, by tych wolności nikt nam nie zabrał. Konstytucja 

określa, co wolno większości obywateli i w ten sposób chroni tych, 

których jest mniej. Bo trzeba pamiętać, że za kilka lat, po następ-

nych wyborach, ta obecna większość może stać się mniejszością, 

która też będzie chciała dochodzić swoich praw. To tak ważny do-

kument, że – aby powstał lub żeby go zmienić – potrzeba 2/3 par-

lamentarzystów. Dzięki temu Konstytucja chroni wszystkich nas.

SuwEREn
W demokracji rządzą obywatele. Parlament, rząd i prezydent rzą-

dzą w ich imieniu. Najważniejsza jest wola wszystkich obywateli wy-

rażona w głosowaniu. Nikt nie może uznać, że jest ważniejszy od 

obywateli.

ROlA OBywATElI
W demokracji władzę sprawują obywatele. Na kilka sposobów.

Wyznaczają zasady działania państwa, instytucji, prawa po-

przez Konstytucję.

Wybierają  swoich  reprezentantów, m.in.  posłów i senatorów, 

by rządzili w ich imieniu. Posłowie mają prawo rządzić w ramach 

praw wynikających z Konstytucji. Gdy przekraczają te prawa, ła-

mią wolę obywateli, np. samodzielnie podejmując decyzję, czy 

coś jest zgodne z Konstytucją, bo takie prawo obywatele dali 

Trybunałowi Konstytucyjnemu, a nie posłom czy prezydentowi.

Głosują w wyborach i referendach.



TRóJPODzIAł włADzy
To po prostu niezależność od siebie tych, którzy prawo wymyśla-

ją (parlament), tych, którzy je wprowadzają w życie (rząd) i tych, 

którzy pilnują, czy ktoś tego prawa nie łamie (sądy). W demokracji 

zakładamy, że każdy z nas ma równe nie tylko prawa, ale też obo-

wiązki wobec państwa i innych obywateli. Wśród tych obowiązków 

jest m. in. uczciwość i szacunek dla innych. Oczywiście, czasem 

zdarzyć się może, że ktoś chce zdobyć nieuczciwą przewagę nad 

innymi (np. nad inną partią) i wtedy właśnie przydaje sie ten „trój-

podział władzy”. Gdy w jednej z „władz” pojawi się ktoś, kto chce 

wszystkim rządzić, pozostałe pilnują, by do tego nie dopuścić. 

Dlatego tak ważne jest, by te „władze” były od siebie niezależne.

KOnTROlA włADzy
W demokracji naród wybiera władzę i patrzy jej na ręce. Każda 

władza bez kontroli, nawet wybrana w demokratycznych wybo-

rach, prowadzi do korupcji, ograniczenia wolności obywatelskich 

nadużyć. Kontrola ta odbywa się poprzez wybory, ale także nieza-

leżne sądy, media, jak również poprzez instytucje międzynarodo-

we, które uznawane są przez dane państwo.

TRyBunAł KOnSTyTuCyJny  
– DO CzEgO JEST?
Trybunał jest sądem, który sprawdza, czy ustawa, co do której ktoś 

ma wątpliwości, jest zgodna z konstytucją. Mówiąc inaczej – jego 

rola przypomina działania sędziego na boisku piłkarskim. Nie oce-

nia, czy jakieś zagranie jest skuteczne, tylko sprawdza, czy nie było 

faulu lub spalonego, czy nie zostały złamane przepisy gry. Podobnie 

Trybunał – nie ocenia, czy dana ustawa jest mądra, ale czy została 

przyjęta w zgodzie z zasadami.



wOlnE MEDIA
Istnieją telewizje, gazety, portale, których bardzo nie lubię, z który-

mi się nie zgadzam. Przedstawiają często poglądy bardzo mi obce. 

Ale cieszę się, że są. W społeczeństwie ludzie mają różne poglądy 

– dobrze, by mogli je głosić. To pierwszy powód. Poza tym – ludzie  

nie są idealni. Nawet politycy, których cenię, ulegają pokusom:  

pieniądzom, nielegalnym sposobom zdobywania władzy. Obecność 

niechętnych im mediów powoduje, że nie czują się bezkarni. Dobrze, 

gdy są media, które kontrolują władzę i są od niej niezależne.

DOSTęP DO POlITyKI
By demokracja służyła wszystkim obywatelom, nie wystarczy 

żeby rządy sprawowała grupa, mająca większość w parlamencie. 

Ważnym jest, by wszyscy obywatele mieli szanse zarówno rządzić, 

jak i głosować. Ani przepisy, ani praktyka działań nie mogą nikogo  

wykluczać z grona tych, którzy mogą działać. Przykład: Partia  

Wysokich, która zdobyła władzę, nie ma prawa zabronić niskim  

obywatelom kandydowania poprzez ustawę mówiącą, że wolno 

kandydować od 170 cm wzrostu. Takie przepisy są niedemokra- 

tyczne nawet, gdy są wprowadzone przez większość legalnie  

wybraną i rządzącą.
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