HASŁO

taki jest koszt demokracji III

DEFINICJA

Taki jest koszt demokracji to fraza, której (w
państwie o ustroju demokratycznym) przedstawiciele
władzy lub ich zwolennicy używają, by usprawiedliwić
własne lub czyjeś działania naruszające prawo,
nieproporcjonalnie duże wydatki na prowadzone
działania itd. Fraza ta jest odbierana jako wyraz
lekceważenia prawa i procedur demokratycznych.

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Minister Jacek Sasin w TVN24 do mistrzostwa
doprowadził argumentację zwaną potocznie
pomieszaniem z poplątaniem. Wychwalał siebie,
premiera i prezesa, mieszał fakty i snuł teorie bez
pokrycia w rzeczywistości. "Taki jest koszt
demokracji" - powiedział o nielegalnych wyborach
pocztowych. (Źródło).

A że [Policja – przyp. A.H.] nie skompletowała
dokumentów, nie spełniła wymogów schwytania na
gorącym uczynku, nie zdołała w ciągu doby przejrzeć
wszystkich nagrań, by bez wątpliwości zidentyfikować
setkę bandziorów – taki jest koszt demokracji.
Gdyby miała być naprawdę szybka i skuteczna,
przestałaby być humanitarna. (Źródło).

120 milionów złotych to koszt referendum. Opłaca
się nam takie głosowanie? Oczywiście pieniądze, o
których pani mówi, robią ogromne wrażenie, ale
możliwość wypowiedzenia się w ważnej kwestii jest
bezcenna. Z wielkim zażenowaniem słucham
wypowiedzi osób z koalicji, mam tu na myśli m.in.
przedstawicieli PSL, czy innych ludzi, którzy mówią, że
pieniądze na referendum są wyrzucone w błoto. To
zaprzecza prawom obywateli. Taki jest koszt
demokracji. (Źródło).

DODATKOWE
INFORMACJE

WIZUALIZACJE

Fraza ta, choć znana wcześniej, została rozpropagowana
przez Jacka Sasina jako komentarz do wyborów
kopertowych.
Zobacz w grafice Google

ODSYŁACZE

por. wybory kopertowe, Sasinalia, sasinada, pocztyliada
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