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1. Aleja Kultury 22 maja 2020 roku 

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH 

DO PRODEMOKRATYCZNYCH KANDYDATÓW 

I SPOŁECZEOSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Kampania wyborcza przeniosła się do mediów społecznościowych. To zrozumiałe 

w obecnych realiach. Pozwala ona zaobserwowad kilka postaw będących reakcją 

na posty popierające poszczególnych kandydatów: akceptację, merytoryczną 

polemikę oraz odmowę oddania głosu na kandydata innego niż własny. 

Te ostatnie martwią. Nie dlatego, że ich autorzy nie są skłonni do poparcia 

„nie swojego” kandydata w pierwszej turze. To rozumiemy. Martwią, gdyż 

niektórzy z nas deklarują, że nie zagłosują na niego także w turze drugiej. 

 

Od pięciu lat wszystkie środowiska obywatelskiego sprzeciwu walczą z pisowską 

wizją i praktyką sprawowania władzy. Musimy dzisiaj odpowiedzied sobie na 

podstawowe pytanie: Czy potrafimy wznieśd się ponad podziały, żeby możliwe 

było dokonanie koniecznych zmian? Jeśli tak, odłóżmy na bok nasze 

zróżnicowane oczekiwania. One są ważne, ale nie będą mogły zostad 

zrealizowane do czasu, gdy „zjednoczona prawica” sprawuje władzę absolutną. 

Dlatego w drugiej turze zagłosujmy wszyscy na kontrkandydata Dudy. Bez 

względu na to czy będzie nim Robert Biedroo, Szymon Hołownia, Władysław 

Kosiniak-Kamysz czy Rafał Trzaskowski. Musimy bronid wartości nadrzędnych, 

które są uniwersalne i niezależne od naszych światopoglądów. Nie dajmy się 

także manipulowad tym, którzy udając silne przywiązanych do „swojego” 

kandydata, tak naprawdę działają na rzecz obniżenia frekwencji wyborczej 

w drugiej turze, co zapewniłoby zwycięstwo Dudzie. 

 

Realizacja naszej zjednoczonej odpowiedzi nie będzie jednak możliwa, jeżeli 

prodemokratyczni, i proeuropejscy kandydaci, nie będą stosowali zasady fair-

play. Dlatego zwracamy się także do Was, Kandydaci. Stroocie od zbędnych 

ataków i wzajemnego wytykania błędów. Przeciwnik jest przecież wspólny. 

Stwórzcie szansę na przekonanie zwolenników Waszych rywali do głosowania na 

Was, gdy znajdziecie się w drugiej turze wyborów. Naprzeciwko będziecie mieli 

Dudę, którego elektorat jest jednorodny i już od dawna zdecydowany. 

 

Pamiętajmy – kurz wyborczy opadnie szybko, potrzeba naszej dalszej współpracy 

i współdziałania pozostanie. 

2. Forum Chrześcijaosko-
Demokratyczne 

3. Forum Długiego Stołu 

4. Forum Dyskusyjne 
"Prosto z Mostu" 

5. Fundacja DOM 

6. Fundacja My 
Obywatele UE 

7. KOD Mazowsze 

8. KOD Podhale 

9. KOD Warszawa Wawer 

10. Konwersatorium im. 
A.F. Modrzewskiego 

11. Obywatele RP 

12. Obywatelski Ruch 
Demokratyczny 

13. Ostrowski Spacer 
Protestacyjny "Łaocuch 
Światła" 

14. Polska Dialogu, Zgody 
i Przyzwoitości 

15. Porozumienie 
Młodzieży 
Demokratycznej 

16. Ruch Pedagogów 
Społecznie 
Zaangażowanych 

17. Stowarzyszenie DON 

18. Stowarzyszenie 
Europejska Demokracja 
– Nadzieja i Otwartośd 
(SEDNO) 

19. Stowarzyszenie Homo 
Viator 

20. Stowarzyszenie 
Komitety Obywatelskie 

21. Stowarzyszenie 
Obserwatorium 
Wyborcze 

22. Stowarzyszenie 
"TARCZA" 

23. Think-tank Sekcja 
Programowa 

 

 


