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I
W ostatnich wyborach do parlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej odnotował 

najgorszy wynik w swojej historii. Wyciągamy wnioski z popełnionych błędów z 
przekonaniem, że taka refleksja odbuduje nas ideowo, intelektualnie i organizacyjnie. 
Liczymy, że organizacje partyjne, nasi członkowie, działacze i sympatycy wypowiedzą się 
w tej sprawie. I w sprawie przyszłości. Jeśli bowiem chcemy w przyszłości wygrywać, to 
musimy wyjść wzmocnieni z tej klęski. Odzyskać energię polityczną. 

Obecna sytuacja SLD, moment polityczny, w jakim się wszyscy znajdujemy, 
kryzys, który obejmuje Europę i Polskę wymaga silnej i mądrej lewicy. Ten cel możemy 
osiągnąć. JEDYNIE RAZEM!

Zadania lewicowej partii, naszą wizję nowoczesnego państwa i społeczeństwa 
przedstawiliśmy niedawno w programie „Jutro bez obaw”. To kolejny dokument 
programowy po Konstytucji Programowej SLD „Polska Demokratyczna i Socjalna” oraz 
uchwale IV Kongresu „Jakiej Polski chcemy?” Okazało się jednak, że dobry program nie 
był wystarczającym środkiem do osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego i że nie 
potrafiliśmy sugestywnie go wykorzystać i zaprezentować opinii publicznej.

Żyjemy przy tym w czasach zamieszania pojęciowego, chaosu wartości, licznych 
pytań o przyszłość i o istotę różnic między poszczególnymi nurtami politycznymi, lewicą a 
prawicą. Waga tych pytań wzrasta w sytuacji nowej fali kryzysu finansowo-
gospodarczego, który mnoży liczne problemy stojące przed społeczeństwami nie tylko Unii 
Europejskiej, lecz całego świata i stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy model 
współczesnego kapitalizmu. 

  
 II

Zasadnicze pytanie brzmi; co to znaczy dzisiaj być lewicą? Nie ma na to jednej ani 
tym bardziej stałej odpowiedzi wobec szybkości i różnorodności zmian, jakie zachodzą we 
współczesnym świecie. Są jednak wartości podstawowe, polityczne azymuty, stałe filary 
programowe nowoczesnej socjaldemokracji. Uważamy, że są nimi:

Dobro człowieka i jakość jego życia jako naczelne kryterium wszelkich działań 
politycznych;
Obrona słabszych, biednych, pokrzywdzonych i wykluczonych, w tym emerytów i 
rencistów;
Zasada, iż to rynki mają służyć ludziom, a nie ludzie rynkom;
Przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwy podział dóbr i 
równocześnie sprawiedliwe rozkładanie kosztów kryzysu;
Dbałość o właściwy kształt relacji między pracodawcami a pracownikami, przeciwdziałanie 
ograniczaniu praw pracowniczych;



Gwarancja praw i wolności obywatelskich; równość wszystkich obywateli wobec prawa, 
w dostępie do edukacji, kultury i pracy. Równość pojmowana także jako równość szans na 
starcie – tych urodzonych w rodzinie polityka czy profesora uniwersytetu z jednej strony, a 
dziecka ze środowiska robotniczego czy popegeerowskiego z drugiej;
Równość kobiet i mężczyzn, m.in. w dostępie do funkcji publicznych i do równej płacy za 
tę samą pracę;
Demokracja rozumiana jako rządy większości przy ochronie praw mniejszości – od 
narodowych i etnicznych przez religijne aż po seksualne;
Wolność, w tym wolność dokonywania życiowych wyborów, swobodnego decydowania o 
sobie, wolność sumienia i wyznania, wymiany słowa, myśli i informacji; tolerancja;
Neutralność światopoglądowa państwa postulowana w Konstytucji RP, równe traktowanie 
wszystkich kościołów i związków wyznaniowych;
Regulacyjna i interwencyjna rola państwa w kluczowych procesach społeczno – 
gospodarczych, nieograniczona do funkcji „nocnego stróża”, lecz dbającego o miejsca 
pracy, o zmniejszanie nierówności społecznych, regionalnych itp., o budowę mieszkań 
dostępnych również dla młodych ludzi;
Utrzymanie społecznego, państwowego charakteru służby zdrowia, edukacji, nauki, 
kultury, systemu ochrony środowiska;
Rozwijanie różnych form spółdzielczości;
Obrona europejskiego modelu socjalnego;
Progresywny system podatkowy z dużą liczbą progów. Z kryzysu nie można wychodzić 
kosztem najuboższych;

III

Nie mamy wątpliwości, że lewica jest Polsce potrzebna. Musimy szybciej 
pozbywać się myślenia, że jesteśmy partią dla partii na rzecz myślenia o partii dla 
obywateli. 

By osiągać nasze cele musimy być na powrót razem. Apelujemy więc do 
wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy z różnych powodów znaleźli się w ostatnich 
latach poza Sojuszem: 

WRACAJCIE! PUŚĆMY W NIEPAMIĘĆ WSZYSTKIE SWARY I URAZY! 
POLSKA POTRZEBUJE LEWICY! LEWICA POTRZEBUJE WAS!

Krajowa Konwencja 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Warszawa, 10 grudnia 2011 r.


