Grzegorz Schetyna: Polska
jest
podzielona
i
niesprawiedliwa.
Musimy
pożegnać ten rząd
Witam was w mieście premiera Tadeusza Mazowieckiego, który
chodził tu do Małachowianki, najstarszego polskiego liceum.
Myślimy o panu Tadeuszu, bo budując szeroką koalicję
obywatelską, spełniliśmy jego marzenie o budowie szerokiego
bloku demokratycznego. I tu właśnie chcę mówić o sprawach
fundamentalnych, o tym co powinno być podstawą naszej
wspólnoty, a o czym dzisiejsza władza zapomina – rozpoczął
swoje przemówienie Grzegorz Schetyna, jeden z liderów
Koalicji Europejskiej.
– Wszyscy widzimy, że Polska jest pęknięta. Rządzący robią
wszystko, by podzielić Polskę na wieś i miasto, na
religijnych i niereligijnych, na wykształconych i
niewykształconych, w końcu na zwolenników PiS i zwolenników
Koalicji Europejskiej. Ludzie mówią, że za tej władzy Polska
jest podzielona, niesprawiedliwa i smutna. To trzeba
zmienić. Musimy pożegnać ten rząd, zacząć być razem i w
końcu zacząć się do siebie uśmiechać. Tworząc Koalicję
Europejską pokazaliśmy, że jest to możliwe. Musimy zrobić
kolejny krok, trzeba Polskę skleić, odnaleźć to co wspólne,
a wtedy jako naród będziemy wielką siłą – podkreślił szef
Platformy Obywatelskiej.
– Nie zaakceptujemy nad sobą żadnego władcy. A tym bardziej
pana z dworem, który chce decydować, kto do wspólnoty
narodowej może należeć, a kto nie. To nie jest po polsku,
ani po europejsku. My chcemy równego traktowania, równości
wobec prawa, równego dostępu do edukacji i opieki
zdrowotnej.

Zauważył, że Europa może nam w tym pomóc, bo z jednej strony
pilnuje praworządności, a z drugiej strony daje pieniądze na
rozwiązywanie naszych problemów. Trzeba tylko umieć je
wziąć. – Za 100 mld zł, które uzyskamy w nowym budżecie Unii
Europejskiej ruszymy z trzema programami: europejska ochrona
zdrowia, europejskie płace oraz narodowy program rozwoju wsi
– ponieważ wiemy, jak to jest ważne – stwierdził.
Rolnicy i polska wieś
W trakcie wystąpienia zwrócił się do polskich rolników,
którzy jego zdaniem, już wiedzą o tym, że wynegocjowane
środki przez PiS, są o 15 mld zł mniejsze na polską wieś. –
To jest odpowiedzialność i nieudolność rządów PiS.
Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw
rezolucji, przygotowanej przez PO i PSL, dotyczącej rozwoju
polskiej wsi. PiS był przeciw rezolucji gwarantującej
pieniądze dla polskiej wsi. Politycy PiS to czyste
szaleństwo, musicie się opamiętać – apelował.
– Przygotowaliśmy wspólnie Narodowy Program Odnowy Wsi.
Mieszkańcy wsi muszą być tak samo traktowani jak mieszkańcy
miast. Nie może być tak, że rzeczy dostępne w miastach, są
jedynie marzeniem na wsi. Każdy Polak niezależnie gdzie
mieszka, musi mieć dostęp do lekarza, do przedszkola dla
swoich dzieci czy po prostu do sprawiedliwego startu. Każdy
Polak musi się czuć się tak samo ważny i potrzebny, bez
względu na to czy mieszka w stutysięcznym Płocku czy w 2
milionowej Warszawie. W małym miasteczku na zachodzie Polski
czy na małej wsi na Podlasiu. Bez względu na to czy jest
bogaty czy biedny, czy to kobieta czy mężczyzna. Narodowy
Program Odnowy Wsi przywróci równość wszystkim Polakom.
– Jak przyjdzie wolność i równość, przyjdzie i braterstwo…
– Ta władza tego nie rozumie. Zamiast zasypywać podziały,
pogłębia je. Zamiast godzić, tworzy nowe podziały. Panowie z
PiS zapatrzeni na wschód na Rosję, na Turcję zapominają o

tym co polskie. Zatem my im przypominamy. Bezpieczeństwo
jest dla wszystkich bez wyjątku. Tak, dzieci nie głosują, są
słabe, bezbronne i skazane na pomoc osób dorosłych – mówił
do zgromadzonych. – Chcę dziś to głośno powiedzieć, że hańbą
dla każdego państwa i polityka jest przymykanie oka na ich
krzywdę. Jeżeli dziś władza kalkuje, że oprawca, pedofil
jest wpływowy, może pomóc w wyborach i dlatego trzeba
zostawić go w spokoju, to okrywa hańbą nie tylko siebie i
urząd, który sprawuje ale też tych, którzy na nich głosują –
Schetyna nie ukrywał emocji.
Nawiązał także do walki z pedofilią. – To nie jest walka z
kościołem, ale w obronie dzieci. Nie cofniemy się przed
nikim, żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w
żadnej partii, ani w sejmie – zaakcentował. Następnie
poruszył sprawę policji, która ma być dla wszystkich “a nie
dla ministra i prezesa”. – Policja nie jest od zaspokajania
pomysłów i kaprysów jednej partii. Policja ma dbać o
bezpieczeństwo każdego Polaka – bez wyjątku, a nie wycinać
konfetti czy być wysyłana o świcie, by spektakularnie
zatrzymać kobietę, bo namalowała jeden obraz. W Polsce i
Europie ty ministrze i ty prezesie jesteście równi z panią
Podleśną – podkreślił. – A jak tego nie rozumiecie, to do
Rosji albo do Turcji ale sami, nie ciągnijcie za sobą całej
Polski – dodał.
Gorszy sort
– Jak zostali potraktowani niepełnosprawni? Wszyscy to
pamiętamy. Jak potraktowano nauczycieli? Czy z nimi
rozmawiano jak równy z równym, jak Polak z Polakiem? Czy
próbowano znaleźć sposób, aby niepełnosprawnym dać równe
szanse? Czy ktoś się nad tym zastanawiał, że matka osoby
niepełnosprawnej też ma prawo do życia i trzeba ją
solidarnie wspierać. Czy ktoś rozmawiał z nauczycielami, jak
wyrównać dostęp do edukacji na wsi i w mieście? – zadawał
pytania lider PO. – Wszyscy widzieliśmy, że jedyne czego
doczekali się protestujący to pogarda i arogancja –

stwierdził. – Niepełnosprawni, matki, nauczyciele spotkali
się z politykami, którzy uważają się za lepszy sort.
Grzegorz Schetyna uważa, że przykładów na narastające
nierówności jest wiele i, że państwo musi te nierówności
niwelować.
Ochrona zdrowia przede wszystkim
Jednym z najważniejszych zadań jakie Koalicja Europejska ma
w programie jest wyrównanie życia na wsi i w mieście. A
zadanie najpilniejsze to ochrona zdrowia. Grzegorz Schetyna
podczas swojego przemówienia zwrócił się do sympatyków Prawa
i Sprawiedliwości: – Wiem, że macie swoje poglądy i
sympatie, wiem, że do wszystkiego was nie przekonamy, ale
ochrona zdrowia na europejskim poziomie będzie też dla was.
Wy też wiecie jakie to ważne. Wy też czekacie miesiącami, a
czasami latami w kolejce do specjalisty. Nowotwór nie pyta o
referencje partyjne. Proszę was w tej sprawie bądźmy zgodni
i wszyscy uwierzmy, że to można i trzeba zmienić. Europejska
ochrona zdrowia obejmie wszystkich bez wyjątku. Mamy program
na ochronę zdrowia i wiemy, jak to zrobić – podkreślił.
– Nie może być tak, że matka z chorym dzieckiem zostaje
sama, bo nie ma jak dostać się do lekarza. Nie możemy
spokojnie patrzeć na to, że tych, których nie stać na
prywatne wizyty, czekają do jednego lekarza potem do
następnego. Często też na wsiach i w małych miastach oznacza
to długie wyprawy. W wielu miejscach Polski jest tak, że w
razie zawału, czas dojazdu karetki pogotowia jest tak długi,
że nie daje szans na przeżycie. W niektórych rejonach Polski
śmiertelność na choroby serca albo te związane z wylewem
krwi do mózgu, jest o 40 proc. wyższa na wsi niż w mieście –
przytaczał dane.
Rewolucja w Służbie Zdrowia
– Skrócenie czasu oczekiwania do lekarza specjalisty nie
może być dłuższy niż 21 dni,

– Oczekiwanie na SOR’ze nie może trwać dłużej niż 60 min.,
– Europejski Program Walki z Rakiem,
– Każdemu kto przekroczy 50 lat będzie przysługiwał pełen
pakiet zdrowotny,
– Opieka nad kobietą w ciąży i dzieckiem, czyli pełna
dostępność do badań prenatalnych, opieka okołoporodowa na
najwyższym europejskim poziomie, w tym bezwarunkowa
możliwość znieczulenia,
– Norweski Program Szczepień – powszechny, pełny z
najlepszymi szczepionkami na świecie,
– Osoby niepełnosprawne muszą się mierzyć z podwójną
nierównością – obie trzeba zniwelować,
– Profilaktyka, czyli centra profilaktyczne w każdym
województwie,
– Kompleksowy program walki ze smogiem.
– To programy, które dotyczą nas wszystkich – wyjaśnił
Schetyna. – Oprócz tego są trzy, które dotyczą jedynie wsi.
Pierwszy tj. Twój Lekarz, poprawiamy dostępność mieszkańców
wsi do opieki zdrowotnej. Dzisiaj mężczyźni mieszkający na
wsi, żyją średnio o 3 lata krócej, niż ci w miastach.
Zwiększymy liczbę zespołów ratownictwa medycznego,
uruchomimy programy profilaktyczne w powiatach. Drugi
element to lepsza opieka, która obejmie kobiety i dzieci z
gorszym dostępem do świadczeń zdrowotnych. Trzeci element to
program sprawiedliwy start – ułatwimy życie rodzinom z
dziećmi na wsi, aby nie musiały decydować się na
przeprowadzkę w poszukiwaniu lepszej edukacji. Dofinansujemy
edukację w małych miastach, aby wyrównać szanse na start –
tłumaczył.
– Mamy równe prawo do godności, do sprawiedliwości, do
niezwisłego sądu, do edukacji, do czystego powietrza, a
przede wszystkim do ochrony zdrowia, czyli do życia.
Potrzebujemy do tego solidarnej Europy. Wygramy wybory,
zdobędziemy europejskie pieniądze i wprowadzimy nasze
programy – europejską służbę zdrowia, europejskie płace i

narodowy program
również dla tych,
są wolni i równi,
życie. Zwyciężymy

odnowy wsi. Zrobimy to dla wszystkich,
którzy na nas nie głosują. Wszyscy Polacy
bez wyjątku zasługują na szacunek i lepsze
dla wszystkich 26 maja!

Oprócz szefa Platformy Obywatelskiej obecni byli wszyscy
liderzy partii koalicyjnych: Władysław Kosiniak-Kamysz –
Polskie Stronnictwo Ludowe, Katarzyna Lubnauer – Nowoczesna,
Włodzimierz Czarzasty – Sojusz Lewicy Demokratycznej, oraz
Marek Kossakowski – Zieloni. Nie zabrakło również wszystkich
kandydatów z listy KE do Europarlamentu, władz Mazowsza,
Powiatu, Miasta, parlamentarzystów, europarlamentarzystów.
Widownia w płockim Teatrze była wypełniona po brzegi
sympatykami Koalicji Europejskiej.

