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W trakcie czytania naszej pracy natkną się Państwo na wykresy, zostały one sporządzone na              

podstawie ankiety internetowej w której zagłosowało 280 osób.  

Zanim przejdziemy do samego tematu zadania myślę, że warto byłoby przypomnieć sobie            

definicję demokracji. Sam termin demokracji wywodzi się ze starożytnej Grecji, w której to             

rozpowszechnił go Demokryt z Abwery a po nim Platon z Arystotelesem. Ustrój            

demokratyczny polega na tym, że lud posiada czynne prawo wyborcze na podstawie, którego             

to społeczeństwo wybiera kandydata (na przykład na stanowisko osoby, która reprezentuje           

ich kraj).  

Demokracja opiera się głównie na zasadach:  

• Suwerenności narodu polega ona tym, że to właśnie lud ma moc sprawczą i to do niego                 

należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej.  

• Pluralizmu, w którym chodzi o to, iż w państwie może być wiele partii, a ich cele i                  

programy są różnorodne.  

• Podział Władzy, w kraju dzielimy ją na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.             

Innymi formami sprawowania władzy może być np. Monarchia, w której to rządy sprawuje             

jedna osoba (często król lub cesarz), jest ona dożywotnia i dziedziczna. Totalitaryzm, sposób             

prowadzenie rządów polegający na podporządkowaniu narodu przez jedną sprawująca partie.  

 

Demokracja nie jest najłatwiejszym sposobem zarządzania narodem. Dużo krajów,         

nazywających siebie "państwami demokratycznymi", wcale nimi nie są. Przykładem może          

być minimum Rosja, która mimo niespełniania warunków jakie powinno posiadać państwo,           

noszące miano "demokratycznego", w polityce wewnętrznej, zakłóca rozwój innych krajów          

oraz jest “politycznym i wojskowym agresorem”.  
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Moim zdaniem można powiedzieć, że działania w państwach demokratycznych nie są tak            

efektywne jak w państwach socjalistycznych, exemplum w Chińskiej Republice Ludowej ze           

względu na stosowanie się do prawa w odniesieniu do praw i wolności człowieka, co              

skutecznie spowalnia proces utrzymania stabilnej sytuacji w tak trudnym okresie  

Kiedy mówimy o demokratycznych państwach musimy mieć na względzie, że są to            

organizacje stanowiące prawo na określonym terytorium w zgodzie z prawami i wolnościami            

nadanymi ich mieszkańcom.  

  

Według statystyk wynikających z przeprowadzonej przez nas ankiety możemy zauważyć, iż           

zdanie ludzi co do słuszności użytkowania demokracji jako ustroju państwa jest podzielone,            

pokazuje to poniższy wykres.  

 

Demokracja zawsze kojarzyła mi się z koroną. Korona to wielka odpowiedzialność, wysiłek,            

systematyczna ciężka praca. Tak samo jest z demokracją, to naprawdę ogromna codzienna            

akrybia nasza i władz. Zawsze musimy mieć odpowiedzialność za nasz każdy wybór. Na             

przykład za to, na kogo głosujemy, lub za to, czy postępujemy słusznie i to, że nie łamiemy                 

praw innej osoby. Uogólniając, musimy zawsze wiedzieć, iż za reprezentowaniem naszego           

państwa na tle innych stoi nasze postępowanie zarówno dobre, jak i złe.  
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Kryzys demokracji i obecna sytuacja.  

Współcześnie uznajemy zasady demokratyczne za dobry sposób organizacji życia         

społecznego, choć ma on niewątpliwie wady: nie daje gwarancji, że zawsze zapewni            

podejmowanie optymalnych decyzji, jest kosztowny itp. Ma natomiast ważną zaletę:          

upodmiotawia jednostkę.  

Jednak, przedstawiciele parlamentów demokratycznych nigdy nie są całkowicie bezpieczni.         

Wielokrotnie znajdują się pod presją, ponieważ poszczególne grupy burżuazji i ich rzecznicy            

zadają sobie pytanie, czy skomplikowane procesy negocjacyjne nie są zbyt restrykcyjne i nie             

ograniczają zbytnio ich przyszłej swobody decyzji. W dawnej historii demokracji          

parlamentarnej - która w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)           

została mniej więcej w pełni ugruntowana dopiero po pierwszej, a bardziej kompletnie po             

drugiej wojnie światowej.  

Biorąc to pod uwagę interesy klas niższych, wymagają ustępstw ze strony klasy wyższej a              

nawet średniej, nie tylko ogranicza to pole manewru w decyzjach politycznych, ale także             

władzę kontroli nad bogactwem społecznym. W związku z trwającą pandemią oraz           

przymusem podejmowania szybkich, aczkolwiek trudnych decyzji nachodzi pytanie czy w          

tym czasie demokracja jest zagrożona. Również i na to sporządziliśmy wykres odnoszący się             

do zdań 280 osób. 
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Zachowanie demokracji, a sytuacja pandemii  

«forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu          

decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi»  

Słownik języka polskiego PWN  

 

W Polsce, wybieramy w tym celu rząd. Jednak czy nie mając nawet możliwości strajku, a               

więc pokazania swojego zdania na temat danych działań, demokracja jest zachowana? Nie            

jest wtedy szanowana nasza wolność słowa, o którą przecież tyle lat walczyliśmy. Lecz czy              

organizowanie jednak dużego zgromadzenia ludzi w czasach, gdy tak łatwo się zarazić            

COVID-19 nie jest, aby nieodpowiedzialne? Czy odbycie się wyborów, które są podstawą            

istnienia ustroju demokratycznego, jest racjonalne? Czemu władza ustawodawcza tworzy         

projekty wiedząc, że nie mamy możliwości wyrażenia naszej opinii o tym?  

 

Jednak mamy czynniki wyższe, które wymagają stanowczych działań ograniczających         

swobody obywatelskie (przemieszczanie, formy zachowań np. noszenie maseczek,        

ograniczanie ilości osób w sklepach, otwarcie tylko niezbędnych miejsc handlowych, nakaz           

kwarantanny, wolność zgromadzeń). Ograniczenia te mimo swojej efektywności, są wbrew          

ogólnie przyjętym zasadom demokracji, ale pozwalają na zminimalizowanie skutków         

rozpowszechniania się choroby, a także dają szansę na większe działania prewencyjne.           

Sumując życie ludzkie jest ważniejsze niż chwilowe niedogodności i zakazy, gdyż jeśli            

chociaż jedno życie zostanie uratowane dzięki temu wartość tych postanowień jest           

nieoceniona.  

Kary za łamanie praw rządzących się w czasie pandemii powinny być adekwatne, do             

przewinienia lub wykroczenia. Podstawowe prawa obywatelskie zostają zachowane, ale są          

podane obostrzeniom w celu ratowania ludzkiego życia, gdyż jak już mówiłam życie ludzkie             

jest nadrzędną wartością. Możemy się nie zgadzać z wieloma decyzjami, które mogą nam się              

nie podobać, ale najważniejsze jest dobro jednostki i ogółu.  

Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit (D.50.17.23)   

Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie               

czyni. 
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Demokracja, a totalitaryzm z perspektywy kryzysu. 

W chwili obecnej, kiedy doświadczamy kryzysu z powodu pandemii możemy          

wyraźnie dostrzec, iż władza rozpoczęła wobec tego działania. Kiedy słyszymy o zmianach            

jakie zaszły, zachodzą lub mają zajść, możemy pomyśleć sobie; ciekawe jak wygląda w tym              

momencie codzienność w innym kraju? Oczywistością jest to, że celem jest dobro człowieka,             

obywatela, ale doprecyzujmy, że ciekawi nas codzienność w obliczu kryzysu w państwie            

totalitarnym. Jakie antykryzysowe konstrukcje buduje obecnie głowa tego kraju? Wiemy, że           

mówiąc obiektywnie cel kręci się wokół przywracania normalności, rutyny dawnego życia. 
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Niezależnie od jakości i przydatności działań jakie podjął rząd, w przypadku naszego            

demokratycznego kraju parlament, a totalitarnego głowa państwa, degustujemy owoc ich          

działania. Wyrażamy opinie na temat smaku tego owocu, ale czy zastanawiamy się jak trafił              

do nas? Jak chcieli stworzyć go rządzący?  

 

W państwie demokratycznym z pewnością pielęgnuje się prawa człowieka, gdyż to           

obywatele mają wpływ na ojczyznę za pośrednictwem głosowania w wyborach. Parlament           

ukształtowany właśnie przez wynik wyborów musi podjąć decyzje o tym co wejdzie w życie              

obywateli. Każda decyzja, która w nim zapada przechodzi przez proces legislacyjny. To w             

nim określa się między innymi słuszność, potrzebę i domniemane skutki wprowadzenia           

zmiany. Czy rząd podejmuje działania z perspektywy własnych przekonań, czy bierze pod            

uwagę też popularność planów tej decyzji wśród obywateli? Jeżeli ugrupowanie polityczne,           

które odpowiada za wprowadzenie zmiany spojrzy na widok własnego działania ze strony            

ludzi i uwzględni na przykład, że większość rodaków nie popiera ich planów, to biorąc to pod                

uwagę jest mniejsze ryzyko, że stracą ich poparcie. Oczywiście takie zjawisko może zaistnieć             

odwrotnie, iż decyzja formowana przez ugrupowanie jak najbardziej odpowiada większości          

obywateli, to poparcie wobec tej partii pozostanie stałe bądź wzrośnie. Wniosek jest taki, że              

w państwie demokratycznym decyzje wychodzące z parlamentu mają wpływa na ilość           

uzyskanych w przyszłości mandatów poselskich i senatorskich, w zależności od popularności           

wprowadzanej zmiany wśród ludu.  

 

A co z państwem totalitarnym? Otóż tam karty rozdaje jeden człowiek, a nie kilkaset              

parlamentarzystów. Karty te też nie zależą od nas. Jak głowa narodu chce rozdać wszystkim              

trójkę karo, to nie jest uzależniona od obywateli, którzy proszą o ósemkę pik. Wręcz nie               

istnieją prośby i zależności. Jedna osoba podejmuje się czegoś i koniec. Nawet skutki             

podjętych przez nią decyzji nie wpływają na jej przyszłą pozycję w kraju. Nikt z obywateli               

nie zarzuci władcy, że następstwem jego działań są liczne szkody i niepowodzenia. Państwo             

totalitarne ma bardzo równy i precyzyjny kształt, nawet niezmienny. Czy walka z kryzysem             

w nim będzie zwycięstwem, a może porażką, wynikiem nie będzie burza albo słońce, tylko              

stała, monotonna przejrzystość nieba.  
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Tak jak różnią się od siebie demokracja i totalitaryzm, tak różnie przebiegają w nich              

dni. Nie tylko te typowe, codzienne, ale też te inne, nieprzewidywalne na krętej drodze              

kryzysu, niezależnie od tego, jak władza sprowadzi kraj z tej drogi na własną, prostą,              

prawdziwą.  
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