Warszawa, 11 maja 2019 roku

Oświadczenie Latarnika Wyborczego
w sprawie braku odpowiedzi Koalicji Europejskiej

Latarnik Wyborczy to aplikacja neutralna politycznie, która w podobny sposób działa od 2005 roku przy
okazji wszystkich wyborów powszechnych (z wyjątkiem wyborów samorządowych). Podobne
narzędzia oparte o ten sam mechanizm działają równolegle w wielu krajach Europy i świata. Latarnik
wyborczy nie jest badaniem przedwyborczym, ale aplikacją, która ułatwia porównanie własnych
poglądów politycznych z poglądami komitetów startujących w wyborach. Procentowy wykres
zgodności jest zaproszeniem do poznania odpowiedzi komitetów wyborczych na poszczególne
stwierdzenia oraz komentarzy, które komitety dodają niuansując swoje wypowiedzi. Z analizy statystyk
wiemy, że wielu użytkowników korzysta z tej opcji.
W nadchodzących wyborach startują trzy komitety koalicyjne. Dwa z nich ustaliły spójny zestaw
odpowiedzi i przesłały je Latarnikowi Wyborczemu umożliwiając jednocześnie ich poznanie wyborcom.
Podobnie było przy okazji wszystkich poprzednich elekcji – wszystkie koalicje udzielały Latarnikowi
spójnych odpowiedzi. Stoimy na stanowisku, że rozważanie odpowiedzi na poziomie komitetów
wyborczych, które wystawiają w wyborach jedną listę (a nie poszczególnych partii, które tworzą komitet)
jest najbardziej adekwatne i przejrzyste. Zgodnie z ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego
głosy oddane na kandydatów z tej samej listy sumują się, więc przyjęty przez nas sposób konstrukcji
narzędzia oddaje dynamikę przeliczania głosów w czasie wyborów. Wyborca oddając głos na
konkretnego kandydata liczy się z tym, że jego głos przechodzi na osoby z najlepszym wynikiem na
danej liście (tym samym wspiera się zarówno kandydata, jak i listę).
Zasady funkcjonowania Latarnika Wyborczego zostały przedstawione jednocześnie wszystkim sztabom
wyborczym 1 kwietnia. Każdy sztab miał więc takie same szanse i możliwości udzielenia odpowiedzi.
Koalicja Europejska przesłała do nas swoje stanowisko z zastrzeżeniami dopiero 8 maja (na dzień przed
publikacją Latarnika), tego samego dnia odpowiedzieliśmy sztabowi ponownie zachęcając do udziału
w Latarniku. Brak odpowiedzi Koalicji Europejskiej w Latarniku Wyborczym jest oczywistą słabością
naszego narzędzia.

Ubolewamy nad tym i nadal zachęcamy przedstawicieli komitetu do przesłania swoich odpowiedzi. Nie
ustajemy w próbach przekonania Koalicji Europejskiej do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania.
Wskazywaliśmy, że ogólne odpowiedzi można niuansować dodając do każdego ze stwierdzeń
komentarz. Wiele komitetów skorzystało z tej możliwości uzupełniając swoje odpowiedzi
o szczegółowe zastrzeżenia lub postulaty. W przypadku koalicji poszczególne partie ją tworzące mogą
w komentarzach zgłosić votum separatum wobec odpowiedzi całej listy i użytkownicy będą mogli się
z tym komentarzem zapoznać. W poprzednich latach część komitetów wyborczych przekazywała nam
swoje odpowiedzi już po jego uruchomieniu, pod presją mediów i wyborców – użytkowników (tak było
m.in. w wyborach prezydenckich w 2015 roku). Liczyliśmy i nadal liczymy, że tym razem stanie się
podobnie.
Jednocześnie rzetelnie informujemy naszych użytkowników o braku odpowiedzi Koalicji Europejskiej
i niemożności porównania swoich poglądów z jej deklaracjami. Każdy użytkownik poznając swoje
wyniki widzi informację o braku udziału Koalicji Europejskiej.
Usunięcie Latarnika Wyborczego z internetu w tym momencie byłoby nieuczciwością wobec
użytkowników – wyborców, którzy chcą się porównać swoje poglądy z deklaracjami innych komitetów.
Zmiana zasad Latarnika w jego trakcie i rozbicie odpowiedzi na poszczególne partie byłaby nieuczciwa
w stosunku do pozostałych koalicji, które uzgodniły swoje stanowiska. Doświadczenie tworzenia
Latarnika Wyborczego od 2005 pokazuje nam jednoznacznie, że polskie komitety wyborcze niechętnie
dzielą się swoimi stanowiskami mimo tego, że użytkownicy (dotychczas 4,5 mln obywateli) chcą je
poznać. Usunięcie Latarnika Wyborczego z uwagi na brak odpowiedzi jednego komitetu oznaczałoby
zapewne w dłuższej perspektywie koniec Latarnika Wyborczego, zawsze bowiem jeden z komitetów
mógłby zignorować aplikację.
Latarnik Wyborczy konsekwentnie zachowuje neutralność polityczną, choć w świecie polityki
(szczególnie w okresie kampanii wyborczej) nie jest to łatwe. W kolejnych latach jesteśmy oskarżani
o sprzyjanie to jednej, a to drugiej stronie sceny politycznej choć krytycy nie uzasadniają jednoznacznie
tych zarzutów i insynuacji. Dokładamy wszelkich starań by równo traktować wszystkie startujące
w wyborach komitety. Przejrzystość i stałość zasad tworzenia Latarnika to jeden z mechanizmów
zapewniających tę neutralność.
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