
Uchwała Krajowej Konwencji SLD z 16 lutego 2019 r. 

Deklaracja europejska 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

1 maja 2019 r. minie piętnaście lat, od kiedy rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadził
Polskę  do  Unii  Europejskiej.  Pod  traktatem  akcesyjnym  widnieją  podpisy  dwóch  polityków
wywodzących się z naszej formacji: Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza. Drogę do akcesji
utorowała Konstytucja z 1997 r. przygotowana z udziałem SLD. Podpis pod nią złożył Aleksander
Kwaśniewski. Integracja Polski z Unią Europejską to sukces i zasługa polskiej lewicy. Wejście do
Unii Europejskiej i uchwalenie Konstytucji z 1997 r. nie byłoby jednak możliwe bez współpracy
SLD z innymi formacjami politycznymi, które dążyły do integracji europejskiej i budowy ustroju
opartego na wolnościach i prawach człowieka. 

Takie porozumienie ponad politycznymi i historycznymi podziałami znowu jest potrzebne Polsce.
Po  niespełna  czterech  latach  rządów  konserwatywnej  prawicy  zagrożone  są  fundamenty
demokratycznego  państwa  prawnego  i  obecność  Polski  w  Unii  Europejskiej.  Niszczona  jest
wypracowana przez lata pozycja międzynarodowa naszego kraju, który coraz częściej kojarzony
jest z prawicowym radykalizmem i naruszaniem praworządności. W odpowiedzi na apel byłych
premierów o współpracę w wyborach do Parlamentu Europejskiego SLD zwraca się do wszystkich
formacji,  dla  których  cenne  są  takie  wartości,  jak  wolność,  demokracja,  równość,  państwo
prawne, poszanowanie praw człowieka i obecność Polski w UE z propozycją wspólnego startu w
wyborach do Parlamentu Europejskiego. To dzisiaj jedyna droga, by obronić obecność Polski w
UE. 

Wspólny  start  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  nie  może  oznaczać  utraty  naszej
tożsamości ideowej. Jesteśmy członkami Partii Europejskich Socjalistów oraz grupy Socjalistów i
Demokratów w Parlamencie Europejskim. Mamy świadomość nie tylko tego, co łączy siły stojące
na gruncie praworządności i obecności Polski w UE, ale także różnic, które nas dzielą. Dlatego
wskazujemy nasze priorytety w walce o Parlament Europejski,  o Polskę w Unii  Europejskiej  i
dobrą przyszłość dla niej. Chcemy, by Polska – zgodnie z traktatem akcesyjnym – przyjęła euro. To
gwarancja  naszego  bezpieczeństwa,  dołączenia  do  Unii  pierwszej  prędkości  i  wyższych  płac.
Będziemy  walczyć  o  europejską  płacę  minimalną.  Uważamy,  że  wszyscy  Polacy  zasługują  na
wyższe zarobki, takie jak za taką samą pracę otrzymują pracownicy na zachodzie Europy. Musimy
przyjąć w całości Kartę Praw Podstawowych tak, by nasi obywatele cieszyli się taką samą ochroną
praw socjalnych jak mieszkańcy innych państw Unii Europejskiej. Chcemy polityki spójności bez
cięć budżetowych niekorzystnych dla Polski.  Oczekujemy, że Polska dołączy do unii  bankowej.
Objęcie naszych banków jednolitym, europejskim nadzorem to gwarancja, że nie powtórzy się
więcej afera KNF. Wiemy też, że Polska musi myśleć o swoim bezpieczeństwie. Opowiadamy się
za  budową  w  przyszłości  europejskiej  armii  z  prawdziwego  zdarzenia.  Mrzonki  o  sojuszu  ze
Stanami Zjednoczonymi to dzisiaj  za mało,  by zagwarantować nam pokój  i  bezpieczeństwo w
przyszłości. 


