Region Dolnośląski

Wrocław, 29.03.2017 r

OŚWIADCZENIE

Odnosząc się do informacji, które ukazały się dziś na łamach Gazety Wyborczej w tekście pt.
"Kandydat z prawyborów" chcielibyśmy wyrazić nasze zaskoczenie, ponieważ Nowoczesna
nie prowadzi i nie prowadziła rozmów z żadnym z ugrupowań w sprawie wspólnego
organizowania prawyborów.
Najbliższe wybory rozstrzygną, w jakim kierunku będzie rozwijał się Wrocław przez kolejne
kilkanaście lat - po wyczerpaniu środków europejskich i zmierzchu polityki wielkich
inwestycji. Jesteśmy otwarci na poszukiwanie najszerszego możliwego poparcia dla
kandydata Nowoczesnej na prezydenta w oparciu o program, wartości i pomysł na Wrocław.
Pomysł wypracowany wspólnie z mieszkańcami i poparty opiniami ekspertów.
Jednocześnie metoda wyboru kandydata na prezydenta musi gwarantować wszystkim
uczestnikom podmiotowość, partnerskie traktowanie i zachowanie tożsamości. Musi
również dać pewność, że ostatecznie wybrany kandydat będzie reprezentował wspólnie
wypracowany program. Dla Nowoczesnej i naszych wyborców są to wartości o znaczeniu
fundamentalnym. Formuła prawyborów opisywana we wspomnianym tekście byłaby
zaprzeczeniem tych wartości.
Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że umowę koalicyjną Nowoczesna zawarła z
prezydentem Dutkiewiczem i jego klubem w Radzie Miejskiej. Dotyczy ona współpracy w
Radzie i Urzędzie Miasta do wyborów w roku 2018, stabilizacji sytuacji politycznej w mieście i
poparcia dla realizacji projektów popieranych przez prezydenta i Nowoczesną.
Sprzeciwiamy się polityce faktów dokonanych prowadzonej przez inne ugrupowania.
Wypowiedzi przytoczone w artykule odczytujemy jako działania w starym stylu, w sprzeciwie
do których powstała Nowoczesna. Zgodnie z zapowiedziami proces wyłaniania kandydata
powinien zakończyć się jesienią tego roku, a o wybranej formule będziemy informować, gdy
tylko zapadną decyzje w tej sprawie.
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