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APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
PRZYWRÓĆMY POLSCE PREZYDENTA!

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Poparliśmy w niej tego
kandydata, których spełniał nasze indywidualne oczekiwania. Za dwa
tygodnie staniemy przez wyborami binarnymi i odpowiemy na pytania: Czy
chcemy ratowad demokrację czy pozwolid na postępujący i umacniający się
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Żadne oczekiwania, dążenia i nadzieje nie zostaną zrealizowane, jeśli nie
uratujemy resztek naszej demokracji i nie obronimy Konstytucji,
rozpoczynając proces odbudowy demokratycznego paostwa prawa.
W obecnych warunkach droga jest jedna i musi to byd wspólna droga
demokratycznej prawicy, centrum i lewicy. Pierwszym na niej krokiem
powinno byd pozbawienie PiS władzy absolutnej. Niezbędne jest rozbicie
rabunkowej i korupcyjnej zgodności interesów wszystkich elementów władzy
ustawodawczej i wykonawczej. Musi zniknąd monopol obozu „zjednoczonej
prawicy”, który pozbawia obywateli jakiejkolwiek nad nią kontroli i pozwala
niszczyd kolejne demokratyczne instytucje stanowiące gwarancję
społecznego bezpieczeostwa. Żeby tak się stało, wznieśmy się dzisiaj ponad
nasze egoizmy i partykularyzmy.
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zły bieg historii. Naszym głosem możemy sprawid, że Polska zacznie wracad
do Europy, a Europa do Polski.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, także do tych, którzy nie
uczestniczą w wyborach, do całej opozycji obywatelskiej i partyjnej, do
młodzieży, której udział w wyborach jest tak istotny, do zwolenników
pozostałych kontrkandydatów Dudy i do nich samych - oddajmy nasz głos na
Rafała Trzaskowskiego. Za dwa tygodnie Polska może zacząd wyglądad
zupełnie inaczej. Sprawmy, żeby tak się stało i wybierzmy Prezydenta
niezależnego od obecnej władzy.
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