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Oświadczenie PPN - Polskich Partii Niepodległościowych

L. Moczulski przekazał na Zachód w imieniu tzw. pepionu (skrót od PPN - Polskie Partie 
Niepodległościowe) oświadczenie następującej treści:

Zebrani w dniu 14 grudnia 1988 r. na posiedzeniu Komisji Przygotowawczej 
przedstawiciele ugrupowań opozycji politycznej, po przedyskutowaniu aktualnej sytuacji w kraju 
stwierdzają:

1. Zaostrzenie się sytuacji politycznej, czego dowodem są coraz liczniejsze wystąpienia 
zbiorowe i manifestacje uliczne, jest skutkiem braku politycznej woli ze strony władz PRL do 
uznania społeczeństwa za rzeczywisty podmiot.

Obywatele mają bezsprzeczne prawo do pokojowych manifestacji we własnym kraju, a do 
zakłócania porządku dochodzi jedynie tam, gdzie milicja podejmuje interwencje.

2. Postęp w rozwiązywaniu polskich problemów jest niemożliwy bez legalizacji N5ZZ 
"Solidarność".

3. Najważniejszym zagadnieniem staje się obecnie doprowadzenie do wolnych wyborów w 
Polsce. Przypominamy, że można uznać wybory za wolne jeżeli:

a) kandydatów mogą wysuwać również opozycyjne partie i organizacje polityczne oraz 
niesformalizowane grupy obywateli;

b) istnieje realna możliwość swobodnego współzawodnictwa między kandydatami i 
programami wyborczymi;

c) zapewniona jest kontrola przebiegu głosowania na wszystkich jego etapach przez 
upełnomocnionych przedstawicieli kandydatów.

Sugerowaną przez władze możliwość wspólnej listy wyborczej obejmującej zarówno 
kandydatów rządowych jak i opozycyjnych umieszczonych według wynegocjowanego klucza, 
odrzucamy stanowczo".

Tekst oświadczenia podpisały: 
• Federacja WSN - Wyzwolenie, 
• Grupa Polityczna "Samostanowienie", 
• Konfederacja Polski Niepodległej, 
• "Niepodległość" - Organizacja Liberalnych Demokratów, 
• "Baza", 
• Grupa Polityczna "Niezawisłość".

Jednocześnie L. Moczulski zapowiada, iż w najbliższym czasie powstanie w kraju instytucja 
pod nazwę "Polski Fundusz na Rzecz Demokracji". Celem jej będzie gromadzenie środków 
materialnych napływających od osób prywatnych i instytucji z całego świata z przeznaczeniem na 
działalność opozycyjną. L. Moczulski przewiduje, że jeszcze w tym miesiącu instytucja ta 
ukonstytuuje się oraz ogłosi apel o nadsyłanie datków finansowych.
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