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Deklaracja na rzecz aktywizacji społecznej i wysokiej frekwencji  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

 

Drodzy Pomorzanie! 

Wiemy, jak ważne są dla Was sprawy naszego regionu - Pomorza, Polski i Europy. Swoje zaangażowanie obywatelskie 
pokazaliśmy w niedawnych wyborach samorządowych, w których zagłosowało 52,75% z nas. To bardzo wysoki wynik 
– najwyższy ze wszystkich województw w kraju. 
  
Dziś my, liderzy organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele pomorskich samorządów zwracamy się do Was                 
z apelem: nie traćcie tego zapału, idźcie na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego! Dzięki temu macie 
wpływ, komu powierzacie decyzję o wielu aspektach Waszego życia. Możecie zweryfikować, jakie wartości będą 
przyświecały kształtowi nadchodzącej polityki europejskiej. Dzięki Waszemu głosowi sprawy polskie będą jeszcze 
bardziej słyszalne. Wspólnie pokażmy całej Polsce, że Województwo Pomorskie jest regionem najbardziej 
zaangażowanym obywatelsko. Bierzmy przykład z mieszkańców Szwecji, w której do urn wyborczych poszło ostatnio 
aż 85% uprawnionych. 
  
Zachęcamy Was, by aktywnie korzystać z prawa wyborczego. O wolne wybory walczyły pokolenia Polek i Polaków, 
więc korzystajmy z niego, by wpływać na to, w jakim kierunku podążać będzie Polska i Europa. Nie zostawiajmy decyzji 
innym! Idąc na wybory, weźmy ze sobą rodzinę, znajomych, sąsiadów. 
  
Niezwykle ważne jest móc identyfikować się z osobami, którym powierzamy zaszczytny obowiązek reprezentowania 
naszej społeczności. To na nich bowiem spoczywa misja urzeczywistniania naszych marzeń i inspiracji. Korzystajmy           
z przysługującego nam prawa wyboru. Wyraźmy swoje zdanie w nadchodzących wyborach i głosujmy zgodnie ze 
swoimi poglądami oraz przekonaniami. Od tego zależy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. 
  
Chcemy podkreślić, że nasz apel wolny jest od jakiejkolwiek afiliacji politycznej. Jest to neutralna politycznie 
inicjatywa pozbawiona barw partyjnych, poprzez którą pragniemy wyłącznie zachęcać do skorzystania z prawa do 
wyboru. Prawa, które daje nam możliwość wywarcia wpływu na kształt całej Unii Europejskiej. Głęboko wierzymy, że 
aktywni obywatele mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Mogą tworzyć Polskę i Europę zgodnie ze swoimi 
poglądami, marzeniami oraz inspiracjami.  
 
Zostało 53 dni do wyborów. Przejdźmy od słów do czynów. Deklarujemy, że każdego dnia naszej działalności 
będziemy zachęcać naszych partnerów i współpracowników do udziału w wyborach europejskich w dniu 26 maja!  
 
Już dziś zachęcamy do głosowania, do wzięcia udziału w czynnym akcie wyborczym. Wasz głos liczy się przede 
wszystkim!  
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