
Uchwała Rady Krajowej SLD 

w sprawie obecnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju 

LEWICOWA ALTERNATYWA 
 

Do Polski dotarł światowy kryzys gospodarczy. Od początku roku pogarsza się sytuacja w 

kraju. Nastąpiło wyraźne spowolnienie gospodarcze oraz znaczący spadek tempa wzrostu 

gospodarczego. Bezrobocie mimo masowej emigracji sięga blisko 15 procent. Ponad 2,3 miliona 

Polaków jest bez pracy. W tym ponad 400 tysięcy młodych ludzi do 24 roku. Towarzyszy temu lęk i 

obawa o jutro. 

Jednocześnie państwo wycofuje się z odpowiedzialności za kolejne obszary życia publicznego. 

W służbie zdrowie panuje chaos. Towarzyszy temu bierność ze strony rządzących. W gospodarce brak 

jest jakichkolwiek impulsów rozwojowych. Brakuje też znaczących programów nastawionych na 

walkę z bezrobociem, szczególnie w grupach najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem, wśród młodych 

Polaków oraz tych po 50-tym roku życia. Narastają nierówności społeczne i bieda. Rośnie ubóstwo 

wśród dzieci. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej konsekwentnie od dawna przedstawia alternatywę 

programową wobec polityki rządu koalicji PO-PSL. Prezentujemy nasze stanowisko i nowe 

rozwiązania w sprawie służbie zdrowia. Przedstawiamy i forsujemy na spotkaniach ze stroną rządową 

nasze postulaty walki z bezrobociem. Przedłożyliśmy całościowy program gospodarczy stwarzający 

szansę na szybki wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Jedynie Sojusz Lewicy Demokratycznej dysponuje spójną i wiarygodną alternatywę 

programową wobec rządzącej Polską konserwatywno-liberalnej prawicy. Polki i Polacy mają do 

wyboru: marazm rządów koalicji PO-PSL, smoleńskie szaleństwo PiS albo nowoczesną, europejską 

alternatywę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Zapraszamy wszystkie środowiska zainteresowane tworzeniem tej alternatywy do udziału na 

liście wyborczej komitetu wyborczego SLD w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, 

poszerzonego o inne podmioty, pod hasłem „Sojusz dla Europy”. Jednocześnie Rada Krajowa 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, jeśli zostanie 

wybrany, musi zadeklarować również, że po wyborach przystąpi do frakcji PES w Parlamencie 

Europejskim.  
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