
                                    Uchwała Zarządu Krajowego SLD 

                          w sprawie nadchodzących kampanii wyborczych 

 

W najbliższych latach Polskę czekają kolejne wybory. W przyszłym roku do 

Parlamentu Europejskiego i samorządów terytorialnych, a w 2015 roku na urząd prezydenta 

oraz do Sejmu i Senatu. 

Wybory do władz lokalnych zdecydują o charakterze władzy pozostającej najbliżej obywateli, 

wybory do polskiego parlamentu o politycznej pozycji SLD i  jego wpływie na kształt spraw 

publicznych w naszym kraju. Wybory do Parlamentu Europejskiego, zaś zdecydują, w jakim 

kierunku będzie podążać Unia Europejska. Czy jak dotąd, zdominowana przez siły 

konserwatywno-liberalne, będzie pogrążać się w kryzysie gospodarczym i finansowym, czy 

też nastąpi zwrot w kierunku ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i pogłębiania 

wspólnego procesu integracji europejskiej. Dlatego tak ważne jest, aby przyszła frakcja Partii 

Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim, której partią członkowską jest SLD, 

uzyskała jak najlepszy wynik wyborczy.  

W związku z tym zwracamy się do Aleksandra Kwaśniewskiego oraz byłych polityków 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza Sojuszem, a 

także przedstawicieli innych ugrupowań lewicowych, związków zawodowych, organizacji 

społecznych i wszystkich środowisk, które widzą przyszłość Polski w zjednoczonej Europie: 

Stwórzmy wspólny sojusz dla Polski i Europy.  

Zapraszamy do udziału na liście wyborczej komitetu wyborczego SLD, poszerzonego o 

udział innych podmiotów, pod hasłem „Sojusz dla Europy”. Jednocześnie Zarząd Krajowy 

SLD oświadcza, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia z siłami politycznymi i osobami, 

które nie reprezentują w polskim życiu publicznym nurtu lewicowego, a także łamią 

elementarne zasady kultury politycznej i współżycia parlamentarnego. Każdy kto znajdzie się 

na tych listach musi zadeklarować, że po wyborach przystąpi do frakcji PES w Parlamencie 

Europejskim.  

Okazją do dyskusji o wspólnym bloku lewicy jest proponowany przez SLD Kongres 

Programowy. Sprzyjać temu również będą poprzedzające go konsultacje. Liczymy na pełną 

otwartość i wzajemność ze strony naszych lewicowych partnerów. Polska i Europa 

potrzebują silnego SLD i podzielającej wspólne wartości lewicy politycznej. 
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