Ankieta dla kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji istotnych dla wyborców o światopoglądzie ateistycznym,
którzy według wielu badań stanowią istotną część społeczeństwa. Uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się względem
kilku poniższych postulatów.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce na imię i nazwisko kandydata, nazwę komitetu wyborczego oraz nr na liście.
Czy zgadza się Pan/Pani z danym postulatem i jak bardzo jest on dla Pana/Pani istotny?
Postulat nr 1. Uszanowanie równości obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa do wolności sumienia i wyznania.
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Postulat nr 2. Zrównanie praw i obowiązków organizacji o charakterze świeckim z organizacjami religijnymi, np. prawo
do udzielania ślubów ze skutkiem cywilnym lub obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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Postulat nr 3. Zniesienie przywilejów prawnych osób zrzeszonych w kościołach i związkach wyznaniowych w stosunku
do osób bez przynależności religijnej, np. prawo do rytualnego uboju zwierząt.
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Postulat nr 4. Zniesienie przywilejów podatkowych kościołów i związków wyznaniowych w tym możliwości
przekazywania nieruchomości należących do Skarbu Państwa na rzecz tychże organizacji za ułamek wartości.
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Postulat nr 5. Zniesienie odpowiedzialności karnej za tzw. obrazę uczuć religijnych.
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Postulat nr 6. Zaprzestanie finansowania zajęć religijnych ze środków publicznych i/lub zaprzestanie organizacji zajęć
religijnych na terenie szkół państwowych.
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Postulat nr 7. Egzekwowanie neutralności światopoglądowej władz publicznych poprzez zakaz organizowania imprez
religijnych oraz eksponowania symboli religijnych w budynkach administracji publicznej i w placówkach organów
władzy publicznej.
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Postulat nr 8. Renegocjacja konkordatu ze Stolicą Apostolską na zasadzie zwyczajnej umowy międzynarodowej z
której Rzeczpospolita Polska musi odnosić korzyści.

☐

☐

☐

☐

Zdecydowanie
NIE

umiarkowanie
nie

umiarkowanie
tak

Zdecydowanie
TAK

|||
|||

☐

☐

☐

sprawa mnie
nie interesuje

sprawa ma dla mnie
przeciętną wagę

sprawa jest dla
mnie priorytetowa

miejsce na komentarz i uwagi własne do powyższego postulatu...

Poniżej prosimy zamieścić własne postulaty lub uwagi dotyczące powyższej ankiety.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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