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M³odzi w sprawie...

Legalizacja broni
Rafa³ Burniewicz
Stowarzyszenie M³odzi Demokraci
Polska to kraj, gdzie przeciêtny obywatel ma
przed sob¹ doæ d³ug¹ i krêt¹ drogê do tego, by
móc legalnie posiadaæ broñ. Wnioski, uzasadnienia, oczekiwania na odpowiedzi, to wszystko wyd³u¿a i komplikuje chêæ posiadania broni. W UE
jestemy jednym z bardziej restrykcyjnych krajów
pod tym wzglêdem, choæ do restrykcyjnoci w porównaniu z Wielk¹ Brytania to nam jeszcze troszkê brakuje. Czy to le? Wiele s³yszy siê o niezwyk³ych akcjach przeprowadzonych przez zdesperowanych ludzi, czêsto m³odzie¿y, morduj¹cych ludzi za samo podejcie. Kto powie, ¿e to efekt chwilowego za³amania, kto powie, ¿e cz³owiek popchniêty do zbrodni z potulnego baranka stanie siê precyzyjn¹ maszyn¹ do zabijania. Jedynym aspektem przemawiaj¹cym za ogólnym dostêpem do broni jest fakt koniecznej
samoobrony w wiecie, gdy agresja nasila siê ju¿ wród osób w wieku m³odzieñczym. Coraz czêciej s³yszymy o agresji m³odzie¿y, coraz to brutalniejszych metodach pokazywania swoich racji wród rówieników i nie tylko.
Mimo wszystko nadal sprawdza siê stwierdzenie, ¿e agresja rodzi agresjê. Upowszechnijmy dostêp do broni palnej zwyk³emu cz³owiekowi, a staniemy siê ofiarami w³asnego b³êdu, bo nigdy nie wiadomo na kogo trafimy
jutro na ulicy. Uczmy siê broniæ i ³agodmy obyczaje, zamiast dawaæ ludziom
pretekst do wcielania w ¿ycie zasady oko za oko.

Katarzyna D¹browska
Stowarzyszenie M³odzi Socjalici
Zwiêkszenie dostêpu do broni palnej jest tematem, który dzieli spo³eczeñstwo na dwa bieguny: zwolenników i przeciwników. Jest to kwestia, która zawsze bêdzie wzbudzaæ du¿e emocje. Legalizacja broni to problem ostatnio aktualny, dziêki ministrowi sprawiedliwoci Andrzejowi Czumie. Jest on gor¹cym zwolennikiem
zwiêkszenia dostêpu do broni palnej i postanowi³ swój entuzjazm przelaæ na innych, snuj¹c
absurdalne opowieci. Wydawa³oby siê, ¿e udostêpnienie obywatelom broni, sprzyja wzrostowi poczucia ich bezpieczeñstwa, jednak w rzeczywistoci jest przeciwnie, a potwierdzaj¹ to statystyki OBOP, które ujawniaj¹, ¿e tylko 26% respondentów bêdzie czuæ siê
bezpieczniej z dostêpem do broni, natomiast dla 65% pytanych nie bêdzie to poprawia³o ich pewnoci. Zamierzam potwierdziæ fakt, ¿e legalizacja broni jest posuniêciem bardziej szkodliwym, ni¿ po¿ytecznym dla
spo³eczeñstwa polskiego. Ze statystyk policyjnych z roku 2007 wynika,
i¿ 262 zabójstwa spowodowane zosta³y nieporozumieniami rodzinnymi,
wystarczy wyobraziæ sobie jak bardzo wzros³aby ta liczba, gdyby hipotetycznie m¹¿ maltretuj¹cy swoj¹ rodzinê, zamiast piêci mia³ do dyspozycji orê¿. Broñ mo¿e wyrz¹dziæ mnóstwo z³a, gdy wpadnie w niepowo³ane
rêce, mowa tu o osobach chorych psychicznie, które maj¹ zamiar wyrz¹dziæ krzywdê drugiemu cz³owiekowi. Legalizacja przybli¿a ich do pope³nienia przestêpstwa. Czy czulibymy siê bezpiecznie w szkole maj¹c wiadomoæ, ¿e ka¿dy mo¿e posiadaæ przy sobie broñ? Mylê, ¿e nie. Tym
bardziej po ostatnim szokuj¹cym zdarzeniu, które mia³o miejsce w Niemczech. Wiêkszoæ z nas s³ysza³a o tym, ¿e m³odociany Tim K. wtargn¹³ do
szko³y i zabi³ 15 osób. Jak siê okazuje, chorowa³ na depresjê, co swoj¹
drog¹ jest równie¿ znakiem naszych czasów. Kolejn¹ spraw¹ jest to, i¿
u¿ywanie broni palnej do najprostszych czynnoci nie nale¿y, zatem czêsto dochodzi³yby nas s³uchy o zdarzeniach, w których kto zosta³ zraniony nieumylnie. Jak ju¿ wspomnia³am, broñ mo¿e dostaæ siê w niew³aciwe rêce. Nie mo¿emy wykluczaæ opcji, ¿e bêd¹ to rêce dziecka, które
nie wiedz¹c, co to jest, uzna sprzêt do zabijania za zabawkê. Mylê, ¿e
spo³eczeñstwo nie jest gotowe na to, by mieæ broñ paln¹ na wyci¹gniêcie
rêki, gdy¿ mamy wrodzon¹ mentaln¹ porywczoæ, która powoduje, ¿e czêsto najpierw robimy, a dopiero póniej mylimy. Nawet, jeli jaka czêæ
spo³eczeñstwa poczu³aby siê pewniej maj¹c przy sobie broñ, to zapewne
nagminnie musielibymy zmagaæ siê z okolicznociami, w których u¿yto
jej nie do koñca z uzasadnionych powodów np. przy pozornym zagro¿eniu. Nie jestemy gotowi (i zapewne nigdy nie bêdziemy) na wziêcie odpowiedzialnoci za sytuacje, w których ludzkie emocje graj¹ pierwszoplanowe role.
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Posiedzenie

- Krzysiu, podaj mi jeszcze proszê serniczka Kochani!
Si¹dmy wreszcie i koniec tych pogaduch na boku. Po
po³udniu mam umówionego dentystê i naprawdê muszê wyjæ ko³o czternastej.
- Dobrze, dobrze. Ja te¿ proszê o sernik. Gienia, Baka,
czy nie zostawi³em u was umów miêdzynarodowych?
Nie? To ja ju¿ sam nie wiem
- Wujek. Czy to ta zielona teczka?
- No pewnie! A sk¹d j¹ masz, Heniu?
- Marysia siê ni¹ bawi³a. Kolor jej siê spodoba³. Jak to dziecku.
- No tak, jak to dziecku. Ojej, poplami³a sokiem. Ale nic siê nie sta³o. Zadzwoniê do
stryjka, ¿eby mi wystara³ siê o kopiê.
- Cisza! Mówi³em, ¿e siê pieszê! Wiesiek, powiedz nam, jak z tymi obligacjami?
- No, dobrze jest!
- Mo¿e jakie projekcje finansowe?
- Jeszcze nie zd¹¿y³em, ale chyba mi ufasz?
- Jasne, ¿e ufam. Komu mam ufaæ, jak nie rodzonemu bratu? Postaraj siê jednak,
¿eby co tam mieæ na jutro.
- Mo¿e nalewki?
- O nie! Nie pijemy na posiedzeniach! Tyle mo¿ecie wytrzymaæ. Zreszt¹ w rodê
urodziny Pawe³ka i wszyscy siê przecie¿ spotkamy. Mama, czego siê wiercisz?
- Synku, trochê siê bojê
- No co tam?
- Zupe³nie zapomnia³am o tych tam funduszach, czy jako tam i chyba przepad³y.
Mia³am na g³owie tyle spraw i hydraulika przez trzy dni.
- Mama. Co musimy wymyliæ. Zadzwoniê gdzie trzeba Aha, trzeba bêdzie po
angielsku. Jarek! Bêdziesz mi t³umaczy³.
- Tata. Niczego nie bêdê t³umaczy³, bo zajmujê siê teraz autostrad¹. Chocia¿ jak
wujek Wiesiek mi nie wyp³aci kasy, to guzik bêdzie, a nie autostrada. A wa¿na jest,
bo przy okazji chcia³em poci¹gn¹æ jedn¹ nitkê na dzia³eczkê. Poza tym, wiecie,
stryjo
- Wiem, wiem. Wiesiek, jak widzisz, sprawa jest powa¿na. Tym razem nie zawal.
- Zawal, zawal, zawal Ka¿dy tylko p³aæ i p³aæ. ¯ebym ja wiedzia³, to nigdy bym siê
nie zgodzi³. Wy sobie wygodnie ¿yjecie, a ja wci¹¿ to tam, to tutaj muszê lataæ i
wiecê jeszcze oczami, jak co nie wyjdzie A Bogu z Enbepu zawzi¹³ siê, ¿e nie
dodrukuje kilku z³otych.
- Wiesiu. Nie chcê tego s³uchaæ. Bogu jest ulubieñcem stryjka, a w dodatku sam
chcia³e przej¹æ finanse. Gabry te¿ siê do tego nadaje, a w dodatku ma jakie
wykszta³cenie ekonomiczne. Mo¿e mu odst¹pisz?
- Gabry to ostatni mato³, a w dodatku kto siê bêdzie zajmowa³ wojskiem? Ja tego
nie chcê. Nie lubiê grochówy.
- To za³atw tê autostradê i koniec! Mama! Co znowu?
- Synek, to jeszcze nie wszystko
- Pogadamy w domu. Kulturê dosta³a, bo cokolwiek zrobisz, to i tak nikogo nie
bêdzie obchodzi³o... Gienia, wy³¹cz telefon. Czy przygotowa³a ten projekt ustawy, co go
- W³anie chcia³am o tym porozmawiaæ ze Staszkiem
- A tak w³aciwie to gdzie jest Staszek? Dlaczego go nie ma?
- No jak to dlaczego? Zapomnia³e? Przecie¿ dzisiaj broni
- Rzeczywicie zapomnia³em. Dobrze, niech broni. Co to za minister edukacji bez
tytu³u naukowego.
- Ale Staszek ju¿ nie zajmuje siê owiat¹, tylko rolnictwem. I broni w Brukseli sprawy tych dop³at, co to stryjo ma skorzys
- Zamknij siê, Gienia! Wam to ufam, ale kto mi zarêczy, czy nie pod³o¿yli jakich
pods³uchów? Znam sprawê i popieram. Co wa¿ne dla rodziny, to wa¿ne i dla kraju,
a szczególnie w kryzysie.
- Premierze!
- Co tam, Gabry?
- Znowu obieca³e, ¿e wylemy Mia³e tego nie robiæ. Nie mam kogo wysy³aæ.
Czo³gi siê popsu³y, a Niemcy nie chc¹ daæ nowych. Te amerykañskie samoloty, to
sam wiesz. A zreszt¹ sam nie mogê siê doliczyæ, ilu ¿o³nierzy zosta³o mi w kraju.
- To sk¹d zabierz z tysi¹c A dok¹d obieca³em wys³aæ?
- Do Burkina Faso.
- Jaja se robisz. To có takiego istnieje? A po co ich wys³a³em?
- Tego, to ja nie wiem, ale stryjo mia³ na tym jako skorzys Przepraszam.
- Gienia. Ja nie zapomnia³em. Gdzie ta ustawa?
- Ju¿, ju¿, kochany. A mo¿e jeszcze serniczka? Uda³ siê Basi jak rzadko!
- £adna ta ustawa. Naprawdê ³adna!
- Dzieci mi napisa³y.
- Muszê pomyleæ o jakim stanowisku dla nich.
- Ja potrzebujê dwóch sekretarzy stanu.
- A ja genera³a i wiceministra.
- A ja do gospodarki potrzebujê dyrektora departamentu z jêzykiem, studiami i ¿eby
siê zna³
- Krzysiu, przecie¿ pos³a³em ci dwa miesi¹ce temu. Z jêzykiem, studiami £ebski
ch³opak! I zakochany w naszej Ma³gosi!
- No tak
- Co nosem krêcisz? Nie nadaje siê?
- W zasadzie nadaje, ale Sam rozumiesz To jednak nie to
- O co ci chodzi, Krzysiu?
- Co tu du¿o mówiæ. To jednak nie rodzina. Niby ¿onaty ze Stasiow¹ Ma³gosi¹, ale
jak mu wierzyæ?
No tak. Jasne zasady kadrowe w przypadku obsadzania najwy¿szych stanowisk pañstwowych zawsze gwarantowa³y owocn¹ dla kraju wspó³pracê i stanowi³y gwarancjê rozwi¹zywania nawet najtrudniejszych problemów. Dziwne, ¿e s¹
jeszcze ludzie, którzy tego nie potrafi¹ zrozumieæ i wyskakuj¹ z jakim nepotyzmem i sitw¹.
Mariusz Ejsmont

