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Jednostka samorządu terytorialnego to upodmiotowiona wspólnota zamieszkująca określone
terytorium. Z tego względu każde zagadnienie budzące powszechne zainteresowanie społeczne nie
może być obojętne władzom samorządowym, które wszak wyłonione są z danej wspólnoty i powołane
do pełnienia służby na jej rzecz. Nie może być obojętne nawet wówczas, gdy charakter sprawy
uniemożliwia jej rozwiązanie na lokalnym poziomie.
W ostatnich dniach jesteśmy świadkami manifestacji odbywających się na terenie całego kraju –
w liczbie i skali nienotowanej od wielu już lat. Rozumiemy emocje, które wyprowadziły na ulice osoby,
które do tej pory były nieaktywne politycznie, w dużej mierze kobiety i osoby młodego pokolenia.
Ubiegłotygodniowy wyrok TK dotknął bowiem zagadnienia, przed którym każda kobieta może wcześniej
czy później stanąć i sprawił, że dotychczasowy wybór o charakterze etyczno-moralnym stał się
problemem postąpienia zgodnie lub przeciwko prawu.
Każda sprawa dotykająca aksjologii jest sprawą trudną. Jest jednak rzeczą oczywistą, że o wszelkich
trudnych sprawach nie tylko można ale i trzeba rozmawiać. Tylko i wyłącznie w ten sposób możliwe jest
wzajemne zrozumienie stanowisk, a następnie uzgodnienie rozwiązania cieszącego się maksymalnie
szerokim konsensusem społecznym. Sprawiedliwemu rozstrzygnięciu sprawy na pewno nie służą
arbitralne rozstrzygnięcia, w dodatku podejmowane w czasie, gdy uwaga wszystkich jest skierowana
przede wszystkim na życie i zdrowie nas wszystkich.
Rozstrzygnięcie takie stało się jednak faktem. Jako przedstawiciele poszczególnych lokalnych wspólnot
oczekujemy zatem podjęcia przez władze centralne natychmiastowych działań pozwalających
zażegnać obecny kryzys i to działań wypracowanych w wyniku szerokiego dialogu z wszystkimi
stronami. Siła państwa nie płynie z możliwości podejmowania nieuzgodnionych decyzji i ich
bezkrytycznego wdrażania; siłą państwa są jego obywatele i ich energia.
Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć, że organizacje samorządowe konsekwentnie wskazywały
na ten fakt – spotykając się niestety z niezrozumieniem fundamentalnej dla funkcjonowania państwa
i dla katolickiej nauki społecznej zasady pomocniczości. Nie możemy wykluczyć, że obecna sytuacja
epidemiczna w naszym kraju wyglądałaby inaczej, gdyby zgodnie z przywołaną zasadą pomocniczości
większy zakres uprawnień został pozostawiony w rękach lokalnych wspólnot, które chociażby mogłyby
podejmować decyzje o zamykaniu szkół w oparciu o znajomości sytuacji na swoim terenie.

Bogatsi o doświadczenia do czego może doprowadzić brak woli rzetelnej dyskusji i pozostawienia
w rękach zainteresowanych spraw ich bezpośrednio dotyczących, z tym większym przekonaniem
apelujemy o szybkie podjęcie konstruktywnego dialogu przez władze publiczne.
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