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Ze szczególnym zaniepokojeniem śledzimy na Słowacji sytuację masowych protestów 
w Polsce przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które – de facto – delegalizuje 
prawo do aborcji. 

Decyzje polityczne, które skutkują ograniczaniem ludzkiej wolności i godności, uważamy 
jako rażące naruszenie praw człowieka. Każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele, 
o swoim życiu, o swojej przyszłości.

Wiemy również o próbach zastraszania uczelni przez państwo. Wypowiedź ministra Edukacji 
i Nauki o tym, iż decyzje o rozdziale finansów na inwestycje i projekty naukowe będą 
uzależnione od stanowiska uczelni wobec protestów narusza ich autonomię. Ważne jest, aby 
mimo tego szantażu, wciąż stać w obronie kobiet – energicznie i głośno. 

Uczelnie artystyczne i projektowe uważamy za wyspy wolności, humanizmu i liberalnego 
myślenia, które w państwach demokratycznych gwarantują akceptację, solidarność i szacunek 
osobom prześladowanym i szykanowanym. Dlatego też, każdy przejaw terroru państwa 
lub ideologii wobec społeczeństwa uważamy za szczyt niedemokratycznych praktyk, nie 
mających nic wspólnego zarówno z wyznawanymi w Unii Europejskiej wartościami, jak 
i obowiązującymi w niej prawami. Naszym zdaniem uderzające w polskie kobiety orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego wykracza również poza humanistyczne standardy XXI wieku. 
Dla Akademii Sztuk Pięknych i Dizajnu w Bratysławie jest niezmiernie ważne, abyście 
usłyszeli nasz głos wsparcia i solidarności. Chcemy, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami 
i w potrzebie możecie liczyć na przyjaciół. 

Wasze aktualne doświadczenia polityczne są także naszymi. Na Słowacji jesteśmy świadkami 
podobnych procesów w polityce, które nazywane są „polską drogą”. My nie chcemy iść 
„polską drogą”, więc Wasza walka jest także naszą walką!

Przyjaciele, miejcie odwagę działać, wytrwać i pozostać wiernym swoim wartościom 
i ideałom. W tej chwili mocno stoimy razem z Wami i będziemy Wam towarzyszyć 
do zwycięskiego końca.
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