
OŚWIADCZENIE 
 

Przewodniczącego SDPL w sprawie sytuacji na lewicy 
 

 
W ostatnim okresie liderzy Socjaldemokracji Polskiej są często pytani o możliwość i warunki 
porozumienia się z SLD przed wyborami parlamentarnymi. 
Przypominam zatem, że 10-go października 2004r. I Krajowa Konferencja SDPL przyjęła stanowisko 
w sprawie sytuacji na lewicy. W stanowisku tym zawarliśmy m.in. następujące stwierdzenia: 
�W SLD nie dokonano uczciwej oceny przyczyn utraty społecznego poparcia. Dopóki ten stan rzeczy 
będzie się utrzymywał, dopóty żadne alianse i koalicje nie będą możliwe. Wiemy, że w SLD są ludzie, 
którzy myślą tak, jak my � nie wiemy jedynie, czy są w stanie dokonać niezbędnych zmian.� 
Przez wiele miesięcy nie było oznak, że takie zmiany są możliwe.  Ostatnio pojawiła się jednak  
inicjatywa grupy członków SLD � o której donoszą media � zmierzająca do gruntownych zmian 
w partii. Skuteczna sanacja SLD nie będzie jednak możliwa bez wiarygodnego przywództwa. 
Przywództwo takie jest w stanie zapewnić w SLD Włodzimierz Cimoszewicz. 
Oświadczam, że podjęcie przez niego tego wyzwania stworzy warunki, które umożliwią SDPL 
podjęcie rozmów z SLD na temat porozumienia obu partii w celu mobilizacji elektoratu lewicy 
i wspólnego przeciwstawienia się ofensywie radykalnej prawicy.  
 
Gdyby porozumienie takie miało przybrać formę koalicyjnego startu w wyborach do Sejmu, to 
powinno ono być oparte na pięciu zasadach: 
 

1. �Naprawa państwa�.  
Przedstawienie wiarygodnego i konkretnego programu naprawy państwa, w szczególności 
eliminacji korupcji i partyjniactwa; gotowość jego realizacji z innymi partiami . 

2.  �Czyste listy�.  
Eliminacja z list wyborczych  osób odpowiedzialnych za afery i nieprawidłowości oraz 
bezpośrednio odpowiedzialnych za ich tolerowanie i zaniechania w ich wyjaśnianiu. 

3. �Publiczna weryfikacja� 
Publiczne ogłoszenie proponowanych list kandydatów na stronach internetowych na co 
najmniej 2 tygodnie przez terminem ich zgłoszenia do PKW.  

4.  �Polska przyszłości�.  
Przedstawienie jasnej wizji przyszłości Polski, dającej młodym Polakom nadzieję na lepsze 
życie. 

5. �Powrót do wartości�.  
Powrót do wartości nowoczesnej, europejskiej lewicy. Niepoświęcanie ich na ołtarzu spokoju 
rządzenia.  

 
SDPL przyjęła już te zasady i realizuje je w praktyce. Przyjęcie ich także przez SLD i wspólne 
realizowanie przez cieszących się dużym zaufaniem społecznym liderów obu partii stworzy szansę na 
umocnienie i rozwój uczciwej i wiarygodnej lewicy. 
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