
OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na 
terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych 
czynności  sprawczych  przez  władzę  ustawodawczą  danego  kraju  na  obszarze 
innego  kraju  narusza  jego  suwerenność.  Uchwalanie  lub  usiłowanie  uchwalanie 
praw  na  terytorium  Rzeczypospolitej  to  domena  li  tylko  Sejmu  i  Senatu,  a  nie 
obcego parlamentu ! 

Suwerenność  państw  jest  jednym  z  podstawowych  terminów  prawa 
międzynarodowego.  Oznacza  ona  niezależność  państwa,  wyrażającą  się  w 
posiadaniu  osobowości  prawnej,  stanowiącej  najwyższą  władzę  na  danym 
terytorium.  Państwo  suwerenne  jest  zatem  w  stosunkach  międzynarodowych 
podmiotem prawa  międzynarodowego.  Zatem co  władza  ustawodawcza  państwa 
chroniącego  odpowiedzialnych  za  masowe  ludobójstwa  chce  uprawomocnić  w 
Polsce?  

Znaczenie  zasady  suwerenności  podkreśla  fakt,  że  została  ona  ujęta  we 
wszystkich  podstawowych  dokumentach  międzynarodowych.  Karta  Narodów 
Zjednoczonych,  określając  zasady  postępowania  swych  członków  i  samej 
organizacji,  na  pierwszym  miejscu  wskazywała  na  „suwerenną  równość”,  a 
uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że 
wszystkie  państwa  korzystają  z  suwerennej  równości,  która  obejmuje  takie 
elementy jak:

– Państwa są równe wobec prawa
– Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej 

suwerenności.
– Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw
– Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są 

nietykalne.
– Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system 

polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny
– Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do 

swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi 
państwami.



Zapis  o  integralności  terytorialnej  i  niepodległości  politycznej  w  świetle 
planowanej debaty parlamentu Izraela w Polsce to de facto aneksja Polski na takiej 
samej zasadzie jak to odbyło się z Austrią. Jak wiemy z faktów historycznych 13 
marca 1938 roku niczym nie skrępowani Austriacy finansowani przez globalistów 
ogłosili  zatwierdzoną  następnie  przez  Hitlera  ustawę,  która  włączała  Austrię  do 
Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark). Dopiero w 2009 po badaniach 
genetycznych bliskich krewnych Hitlera okazało się, że był on żydem berberyjsko-
aszkenazyjskim co diametralnie  zmienia  uzasadnienie napaści  na Polskę w 1939 
roku przez dwa kraje kierowane de facto przez środowiska żydowskie !

Dopuszczenie  do  politycznych  czynności  sprawczych  na  terenie 
Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego. 

W  tym  stanie  rzeczy  znajdują  pełne  uzasadnienia  motywy  zamordowania 
dwóch  Prezydentów  RP,  którzy  sprzeciwiali  się  takim  aktom  politycznym,  a 
których  następstwem  jest   usuwanie  Krzyży  z  miejsc  publicznych  i  symboli 
Chrześcijaństwa m.in. z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz usiłowanie 
usunięcia Krzyża z sali plenarnej Sejmu.

Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy 
wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz 
zachowania  suwerenności  Polski  oraz  w  celu  zaprowadzenia  ładu  prawnego  na 
obszarze Rzeczpospolitej.
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