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Szanowni Państwo
w maju 2014 roku wielu z Państwa obdarzyło
mnie zaufaniem, głosując na mnie w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Był to dla mnie wielki
zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie. Przez ostatnie
półtora roku starałem się tak pracować w PE,
by temu zobowiązaniu sprostać, by głos Państwa
oddany na mnie nie stał się głosem zmarnowanym.
Ale ocena należy do Państwa. Chciałbym więc
zdać Państwu sprawozdanie z tego, co do tej
pory zdziałałem. W tej broszurze znajdą Państwo
najważniejsze informacje. Proszę o zapoznanie się
z nimi, proszę też o uwagi i dalsze wsparcie.

Zdzisław Krasnodębski
Polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu w Bremie (Niemcy)
oraz krakowskiej Akademii Ignatianum. Specjalizuje się w teoriach socjologicznych,
filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach integracji europejskiej i relacji
polsko-niemieckich. W Polsce wykładał także na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościnnie wykładał
na czołowych światowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet
Columbia, Katolicki Uniwersytet Ameryki, Uniwersytet Princeton) i Wielkiej Brytanii
(Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oxfordzki). Jest autorem wielu prac naukowych,
książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. Do najważniejszych z nich
należą: „Rozumienie ludzkiego działania“, „Upadek idei postępu”, „Demokracja
peryferii” oraz „Już nie przeszkadza”.
W 2005 r. został członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego
w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 członek Rady Służby Publicznej przy
Prezesie Rady Ministrów. W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka
Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2007 – 2010 wchodził w skład Rady Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych, do której ponownie został powołany w grudniu
2015 r. Jest też członkiem założycielem Fundacji Dyplomacja i Polityka.
Od lat profesor Krasnodębski jest zaangażowany w kształtowanie relacji polskoniemieckich. W latach 2006-2008 był przewodniczącym rady Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Ma duży wkład w rozwój polonistyki jako kierunku studiów
i zwiększenia oferty nauki języka polskiego jako języka macierzystego w Niemczech.
Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów naukowych, konferencji oraz wymiany
naukowców i studentów. Jest członkiem założycielem Towarzystwa im. Helmutha
Plessnera, gromadzącego badaczy zajmujących się antropologią filozoficzną.
Na Uniwersytecie w Bremie profesor Krasnodębski kierował Instytutem Badań
Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Społecznych (1998-2009) oraz
interdyscyplinarnymi studiami Kultury Polskiej (1997-2008). Ponadto, był jednym
z inicjatorów kierunku studiów europejskich na Uniwersytecie w Bremie.
W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4 (Warszawa
i 8 powiatów) uzyskując blisko 100 tysięcy głosów.
W 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski został członkiem
Rady Kampanii Prezydenckiej kandydata Prawa i
Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Od 2010 roku pełni także funkcję przewodniczącego
Kapituły Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Kongresu
Polska Wielki Projekt, w którego Radzie Programowej
także zasiada prof. Z. Krasnodębski.

Członkostwo
w komisjach,
delegacjach itp.
Członkostwo:

ITRE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (od 1.1.2016 r.)
TAX2 Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i
Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

D-US Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
Zastępstwo:

EMPL Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (członek do
31.12.2015 r.)

CULT Komisja Kultury i Edukacji
SEDE Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
D-IL Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
Przewodniczący Grupy Roboczej EKR (Europejscy
Konserwatyści i Reformatorzy) ds. demografii
i polityki rodzinnej
Koordynator w komisji ITRE z ramienia EKR

Dotychczasowa kadencja
w liczbach:

38

wystąpień na posiedzeniach plenarnych

6
7

opinii jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca

26
12

sprawozdań

projektów rezolucji

pytań parlamentarnych

312	artykułów, wywiadów i wystąpień
w mediach

195	osób odbyło wizyty studyjne w PE na zaproszenie
prof. Krasnodębskiego

Główne obszary działalności
Firmy rodzinne

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Transatlantyckie Partnerstwo
w dziedzinie Handlu i Inwestycji UE-USA

Kryzys demograficzny

Zwalczanie bezrobocia ludzi młodych

Relacje polsko-niemieckie

Polityka historyczna
Ochrona dziedzictwa kulturowego

Jednolity rynek cyfrowy

Bezpieczeństwo energetyczne

Wybrane wystąpienia,
sprawozdania, opinie
i projekty rezolucji.
A. Wystąpienia na posiedzeniach plenarnych na temat m.in.:
I
Przetrzymywania osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły
Pełna działalność
II
Dostępu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) do finansowania
prof. Zdzisława
III Sytuacji w Izraelu i Palestynie
Krasnodębskiego
IV Sytuacji na Ukrainie
w Parlamencie
V Sytuacji dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie
Europejskim
VI	Strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego
dostępna jest na
po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję
VII Zatrudnienia ludzi młodych
stronie: http://www.
VIII	Zabójstwa rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan
europarl.europa.
demokracji w Rosji
A. Sprawozdania jako kontrsprawozdawca:
I	w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie
kształcenia i szkolenia (ET 2020) – CULT;
II
w sprawie potencjału zatrudnieniowego MŚP – (EMPL);
B. Opinie jako sprawozdawca i kontrsprawozdawca:
I	w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu
bezrobocia ludzi młodych (CULT);
II
w sprawie firm rodzinnych (EMPL)
B. Projekty rezolucji:
I
II
III
IV

Projekt rezolucji w sprawie migracji i uchodźców w Europie
Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi
Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie
Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia ludzi młodych

C. Pytania parlamentarne:
I	Zgodność przymusowej relokacji osób wnioskujących o ochronę
międzynarodową
z międzynarodowymi
zobowiązaniami UE w dziedzinie
ochrony praw człowieka
II	Umieszczenie tzw. “Donieckiej
Republiki Ludowej” i “Ługańskiej
Republiki Ludowej” w unijnym
wykazie zakazanych organizacji
terrorystycznych
III	Zgodność niemieckich przepisów
w sprawie płacy minimalnej
z prawem UE

eu/meps/pl/124891/
ZDZISLAW_
KRASNODEBSKI_
activities.html

Seminaria, konferencje oraz
inne projekty zorganizowane
lub współorganizowane przez
prof. Zdzisława Krasnodębskiego
Konferencja w PE – „Firmy rodzinne – szanse i wyzwania”, Bruksela, 14.11.2015 r.
Pokaz polskich filmów dokumentalnych, Tbilisi (Gruzja), 10-11.11.2015 r.
Konferencja „Gdzie się kończy Zachód?” (w ramach II Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej), Przemyśl i Lwów, 2-4.10.2015 r.
Spotkanie autorskie z red. Bronisławem Wildsteinem, Przemyśl, 1.10.2015 r.
Konferencja „Zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy na ludności cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu”,
Warszawa, 1-2.9.2015 r.
Pokaz polskich filmów „Polen Aktuell”, Brema (Niemcy), 20-21.6.2015 r.
Kongres Polska Wielki Projekt, Warszawa, 14-17.5.2015 r.
Spotkanie eksperckie – firmy rodzinne w Polsce i Europie, Warszawa, 20.4.2015 r.
Wysłuchanie publiczne w PE na temat nieprawidłowości w wyborach samorządowych w Polsce jako zagrożenie dla
demokracji, Bruksela, 11.12.2014 r.
I Festiwal Kultury Rzeczpospolitej, Przemyśl, 10-11.10.2014 r.
Spotkanie literackie belgijskiej polonii z Antonim Liberą, Bruksela
Konkurs o Powstaniu Warszawskim
Konkurs „Odkryj tajemnice Warszawy”

Konferencja w PE – „Firmy rodzinne – szanse i wyzwania”, Bruksela,
14.11.2015 r.
Z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego 14 października 2015 r.
w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona szansom i wyzwaniom,
przed jakimi stoją przedsiębiorstwa rodzinne. Spotkanie w Parlamencie
Europejskim było dobrą okazją do nawiązania dialogu między
przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i reprezentantami
środowisk skupiających firmy rodzinne w Polsce.
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali wagę przedsiębiorstw
rodzinnych dla współczesnego rynku. Wskazywano, że firmy rodzinne
to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Prof. Z. Krasnodębski zwrócił uwagę na nierówne zasady konkurencji. „Zachodnie, duże korporacje
unikają płacenia podatków, czego przykładem jest afera Luxleaks, podczas gdy rodzinne
przedsiębiorstwa płacą podatki na rzecz lokalnych społeczności” – mówił europoseł.

Pokaz polskich filmów dokumentalnych, Tbilisi (Gruzja), 10-11.11.2015 r.
W dniach 10-11 listopada 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski we współpracy ze
Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej oraz Prezydencką Biblioteką Saakaszwilego
zorganizował w stolicy Gruzji – Tblisi pokaz polskich filmów dokumentalnych, dotyczących
wolności i patriotyzmu.
Pokaz odbył się w celu uczczenia w Gruzji polskiego Święta Niepodległości oraz
zaprezentowania gruzińskiemu społeczeństwu polskiej historii, sylwetek patriotów oraz dziejów
walki o niepodległość.
Podczas dwudniowego wydarzenia wyświetlone zostały cztery filmy:
– „Wolność i Niezawisłość”, reż. Sławomir Górski,
– „Dama”, reż. Maria Dłużewska,
– „Punkt oparcia”, reż. Anna Ferens,
– „Niosła Go Polska”, reż. Robert Kaczmarek.
Konferencja „Gdzie się kończy Zachód?” (w ramach II Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej),
Przemyśl i Lwów, 2-4.10.2015 r.
Międzynarodowa konferencja “Gdzie się kończy Zachód?” została zorganizowana przez Marka
Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Fundację New
Direction - the Foundation for European Reform, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franko we
Lwowie oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Konferencję
swoim honorowym patronatem objął Prezydenta RP Andrzej Duda.
Konferencja “Gdzie się kończy Zachód?” stała się miejsce spotkania i wymiany myśli pomiędzy
różnorodnymi środowiskami intelektualnymi państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej. Tegoroczna dyskusja objęła zagadnienia “Zachodu na Wschodzie” i “Wschodu na
Zachodzie”, oraz „ideologię wschodniości” czy “orientalizmu”, czyli dyskursów wytwarzających
obraz Europy Środkowej i Wschodniej oraz utrwalające jej polityczną, ekonomiczną i kulturową
zależność od Europy Zachodniej.
Po pierwszym dniu debat, które miały miejsce w Przemyślu konferencję kontynuowano we
Lwowie, gdzie wykład „Idea Europy Wschodniej po zimnej wojnie” wygłosił prof. Larry Wolff
(Uniwersytet Nowojorski).
W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Andrzej Przyłębski (Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu), prof. Merje Kuus (Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Kanada), prof. Chris Hann
(Instytut Antropologii Społecznej im. Maxa Plancka, Niemcy), prof. Jan Kieniewicz (Uniwersytet
Warszawski), prof. Balázs Trecsényi (Uniwersytet Środkowo-Europejski, Węgry), prof. Tomasz
Zarycki (Uniwersytet Warszawski), dr Marko Lehti (Uniwersytet w Tampere, Finlandia),
prof. Dessislava Lilova (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria), oraz prof. Yaroslav Hrytsak (Lwowski
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franko, Ukraina).

Spotkanie autorskie z red. Bronisławem Wildsteinem, Przemyśl, 1.10.2015 r.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach II Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej. Dziennikarz,
pisarz i publicysta zaprezentował fragmenty swojej najnowszej książki „Cienie moich czasów”,
która jest jego autobiografią. Jej fabuła opiera się na cyklu wspomnień autora datujących się
od najmłodszych lat. Książka jest także rodzajem eseju, w którym autor próbuje się zmierzyć z
dziejami III RP oraz pokazać Polskę na tle gwałtownie zmieniającej się cywilizacji Zachodu. Historia
oglądana jest z bliska poprzez losy konkretnych ludzi i wydarzenia, w których sam Wildstein brał
udział, a pokazywana jest w wielu wymiarach: od anegdotycznej warstwy wydarzeń przez szkice
biograficzne jej głównych aktorów po historiozoficzną refleksję.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

Konferencja „Zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy
na ludności cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu”,
Warszawa, 1-2.9.2015 r.
W dniach 1-2 września, z inicjatywy prof. Zdzisława
Krasnodębskiego w Warszawie odbyła się konferencja na temat
zbrodni popełnionych przez hitlerowskie Niemcy na ludności
cywilnej w czasie akcji zwalczania ruchu oporu.
Konferencja miała na celu ukazanie wydarzeń w Polsce na
tle europejskich doświadczeń - zbrodni dokonywanych na
ludności cywilnej innych państw podczas II wojny światowej.
W szczególności koncentrowała się na rzezi ludności cywilnej
na Woli podczas Powstania Warszawskiego. Podczas konferencji
obalony został dogmat, iż proces rozliczenia przeszłości powiódł się i został zakończony.
W konferencji uczestniczyli m.in. europoseł Notis Marias (Grecja), europoseł Andrew Lewer
(Wielka Brytania), prof. Isabella Insolvibile (Włochy) oraz prof. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.
Pokaz polskich filmów „Polen Aktuell”, Brema (Niemcy), 20-21.6.2015 r.
Pokaz filmów polskich w Bremie zorganizowany został we współpracy z Uniwersytetem w Bremie,
Kinem CITY46 oraz Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej.
Podczas pokazu zaprezentowano zarówno filmy fabularne („Układ zamknięty”, reż. Ryszard
Bugajski, „Dług”, reż. Krzysztof Krauze i „Psie Pole”, reż. Lech Majewski) jak i dokumentalne („Kto
wygra mecz?”, reż. Tadeusz Śmiarowski i „Punkt oparcia”, reż. Anna Ferens).
Zorganizowane zostały także warsztaty filmowe dla studentów z udziałem twórców filmów:
- „Rzeczywistość społeczna w Polsce w ocenie artystów i socjologów”
- „Polska dziś: Cienie sukcesu”

Kongres Polska Wielki Projekt, Warszawa, 14-17.5.2015 r.
Od pięciu lat profesor Zdzisław Krasnodębski współtworzy
Kongres Polska Wielki Projekt, którego celem jest debata nad
strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską.
V Kongres Polska Wielki Projekt odbył się pod hasłem Odważna
Polska w Europie. Organizatorzy wyszli z założenia, że bez odwagi
w polityce, gospodarce i w kulturze Polska nie będzie rozwijać się
właściwie. Potrzebna jest odwaga, by zmierzyć się z wyzwaniami,
których rozwiązanie zadecyduje o przyszłości Polski. Kongres miał
miejsce w czterech miastach: w Szczecinie dyskusja koncentrowała
się na problemach gospodarczych, także regionalnych,
w Poznaniu tematem był wymiar sprawiedliwości, w tym działania
prokuratury, w Krakowie z konserwatywnego punktu widzenia przyjrzano się działaniom Unii
Europejskiej, w tym formalnym i nieformalnym mechanizmom sprawowania władzy.
W Warszawie dyskutowano m.in. o ekonomicznym kryzysie Europy i nowej strategii
gospodarczej dla Polski, a także o problemach związanych z funkcjonowaniem strefy Euro.
Kongres Polska Wielki Projekt przyznaje co roku honorową nagrodę im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Nagroda ta przyznawana jest twórcom zasłużonym dla kultury polskiej, którzy
swoimi dziełami przyczyniają się do się budowy Polski prawej i sprawiedliwej. W 2015 roku
uhonorowaną nią wybitnego kompozytora muzyki filmowej i teatralnej – Michała Lorenca.

Wysłuchanie publiczne w PE na temat nieprawidłowości w wyborach samorządowych
w Polsce jako zagrożenia dla demokracji, Bruksela, 11.12.2014 r.
11 grudnia 2014 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się wysłuchanie
publiczne na temat nieprawidłowości w wyborach samorządowych w Polsce jako zagrożenia dla
demokracji.
Wysłuchanie zorganizowała grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) z inicjatywy
prof. Zdzisława Krasnodębskiego oraz innych europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Poza prof.
Zdzisławem Krasnodębskim, który przewodniczył dyskusji udział wzięli prof. Ryszard Legutko
(przewodniczący delegacji PiS we frakcji EKR) Krzysztof Szczerski (Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa), Ryszard Czarnecki (Wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego), Charles Tannock (brytyjski europoseł), Józef Orzeł (Prezes Klubu Ronina),
Maciej Świrski (Prezes Reduty Dobrego Imienia), Krzysztof Skowroński (Prezes Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich) oraz Michał Kania (Młodzi dla Polski). W dyskusji uczestniczyli także inni
politycy z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Bułgarii.
Dyskusja na temat ideałów Solidarności, Bruksela, 22.03.2015 r.
22 marca 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski zorganizował dyskusję
na temat „Dzisiejsza Polska w świetle ideałów Solidarności”. Debata
była okazją do namysłu nad znaczeniem ideałów Solidarności dla
współczesnej Polski i współczesnego społeczeństwa polskiego.
Swoje doświadczenia i poglądy na ten temat, obok prowadzącego
debatę prof. Z. Krasnodębskiego, przedstawili wybitni działacze
Solidarności – Joanna i Andrzej Gwiazda oraz współtwórczyni
Biura Interwencyjnego KSS “KOR” i Radia Solidarność – Pani Zofia
Romaszewska.
Spotkanie z Polonią uświetniły występy Leszka Długosza, Ryszarda
Makowskiego i Marcina Wolskiego.

’’

Wizyta w Brukseli
tych znakomitych osób
to jeden z elementów
realizacji mojej
obietnicy wyborczej,
że nasza wizja Polski
będzie obecna w
Europie, że będziemy
przełamywać bariery
milczenia i monopol
informacyjny. Będzie
ona służyć także
lepszemu poznaniu
naszej ciężkiej pracy w
Brukseli.” – powiedział
Prof. Z. Krasnodębski.

Zajęcia w polskiej szkole w Brukseli poświęcone patriotycznej postaci Joachima Lelewela,
Bruksela
13 stycznia profesor Krasnodębski dyskutował z uczniami gimnazjum na temat najnowszej historii
Polski oraz ogłosił edukacyjny konkurs poświęcony postaci J. Lelewela.

Prof. Zdzisław Krasnodębski regularnie odbywa
spotkania z mieszkańcami Warszawy i okolic, podczas
których przedstawia swoje cele i najbliższe projekty,
komentuje bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie
oraz rozmawia z mieszkańcami o ich oczekiwaniach
i potrzebach względem jego działalności
w Parlamencie Europejskim.

Wystąpienia podczas konferencji,
seminariów, debat
Konferencja „Suwerenność, solidarność, bezpieczeństwo. Lech Kaczyński a Europa Środkowa i Wschodnia”, Warszawa,
21.12.2015 r.
Debata „III RP jako system pasożytniczy”, Warszawa, 27.08.2015 r.
Myśląc Polska – Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, Katowice, 3-5.7.2015 r.
Wysłuchanie publiczne w PE – wymiana poglądów ws. obecnej sytuacji finansowej Grecji oraz możliwych scenariuszy
związanych z jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro, Bruksela, 1.7.2015 r.
Wysłuchanie publiczne w PE nt. niemieckich zobowiązań powojennych wobec Grecji, Bruksela, 30.6.2015 r.
V Europejski Kongres Finansowy, Sopot, 22.6.2015 r.
Debata „Obywatele decydują – w ustawach, referendach, wyborach”, Warszawa, 15.6.2015 r.
Debata „Co nowego w TTIP?”, Warszawa, 15.6.2015 r.
Konferencja „Polska. Europa. Euro”, Warszawa, 21.5.2015 r.
Cykl wykładów nt. Kulturologii Floriana Znanieckiego – wykład pt. „Polacy – naród czy społeczeństwo?
Refleksje w nawiązaniu do F. Znanieckiego”, Poznań, 5.3.2015 r.
Debata „Polska pomiędzy Niemcami a Rosją” w Klubie Ronina, 9.2.2015 r.
X Festiwal Obywatela, Łódź, 18.10.2014 r.

Konferencja „Suwerenność, solidarność, bezpieczeństwo.
Lech Kaczyński a Europa Środkowa i Wschodnia”, Warszawa, 21.12.2015 r.
21 grudnia 2015 roku prof. Zdzisław Krasnodębski moderował, zorganizowaną w Pałacu
Prezydenckim, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, konferencję „Suwerenność, solidarność,
bezpieczeństwo. Lech Kaczyński a Europa Środkowa i Wschodnia”. Udział w niej wzięli m.in.
prezydent Republiki Estońskiej Toomas Hendrik Ilves, były prezydent Republiki Litewskiej Valdas
Adamkus, były prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus, były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili
oraz były prezydent Rumunii Traian Băsescu.
- W miarę zwiększania się dystansu czasowego dzielącego nas od
prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego, coraz wyraźniej widzimy jego
wielkość – podzielił się refleksją prof. Zdzisław Krasnodębski.
Podczas konferencji przypomniano słynne wystąpienie śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tblilisi 12 sierpnia 2008 r. podczas oblężenia
gruzińskiej stolicy przez wojska rosyjskie.

Myśląc Polska – Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości
i Zjednoczonej Prawicy, Katowice, 3-5.7.2015 r.
Profesor Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w panelach poświęconych
polityce zagranicznej, polityce historycznej oraz był moderatorem
panelu na temat ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej (Brexit).

’’

Jak się patrzy na
początki naszej
transformacji, to
myśląc o terminie
„pojednanie” –
należy zauważyć, że
było ono niemiecką
racją stanu. Sytuacja
wyglądała tak, że to
my mieliśmy potężny
kapitał symboliczny,
godność narodową
i to zdecydowanie
było tak, że to my
wtedy byliśmy stroną,
o którą się zabiega.
O której wybaczenie
się zabiega, z którą
należy się liczyć. Klęska
polega na tym, że
to przez te 25 lat się
zmieniło – powiedział
w Katowicach
prof. Krasnodębski
podczas panelu
poświęconego polityce
historycznej.

Wysłuchanie publiczne w PE – wymiana poglądów ws. obecnej
sytuacji finansowej Grecji oraz możliwych scenariuszy związanych
z jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro, Bruksela, 1.7.2015 r.
Prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w wysłuchaniu publicznym na
temat sytuacji finansowej Grecji oraz możliwych scenariuszy związanych
z jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro.
W wymianie poglądów wzięli udział również inni posłowie do Parlamentu
Europejskiego:
– prof. Joachim Starbatty, Niemcy
– Daniel Hannan, Wielka Brytania
– Ulrike Trebesius, Niemcy
– „Wyjście Grecji ze strefy euro dla wielu byłoby czymś niepożądanym
z powodów nie tylko geopolitycznych ale również dlatego, że doprowadziłoby
do zakończenia pewnego dogmatu a mianowicie, że głębsza integracja jest
rozwiązaniem na wszystkie problemy. Wyjście Grecji ze strefy euro doprowadziłoby
do osłabienia konstrukcji europejskiej oraz mogłoby wyznaczyć precedens dla
pozostałych państw członkowskich” – zaznaczył podczas debaty prof. Z. Krasnodębski.

’’

Niestety z powodu
braku całkowitego
rozliczenia z
przeszłości ból jeszcze
pozostał w wielu
zakątkach świata, co
pokazuje, że historia
II wojny światowej
nie została jeszcze
zakończona. Przy
okazji dzisiejszego
wydarzenia należy
również pamiętać o
pacyfikacji i masakrach
na ludności polskiej.
Potrzebna jest w tym
zakresie wspólna
pamięć europejska
aby przeciwstawić
się próbom rewizji
historycznej, na
którą zgodzić się
nie możemy oraz
należy dołożyć
wszelkich starań aby
przywrócić poczucie
sprawiedliwości –
powiedział prof. Z.
Krasnodębski podczas
wysłuchania

Wysłuchanie publiczne w PE nt. niemieckich zobowiązań powojennych
wobec Grecji, Bruksela, 30.6.2015 r.
30 czerwca 2015 roku profesor Zdzisław Krasnodębski uczestniczył
w wysłuchaniu publicznym nt. niemieckich zobowiązań powojennych
wobec Grecji.
W wysłuchaniu uczestniczyli ponadto:
– prof. Notis Marias, grecki poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejscy
Konserwatyści i Reformatorzy
– Eleonora Evi, włoska poseł do Parlamentu Europejskiego, Europa
Wolności i Demokracji Bezpośredniej
Gośćmi wysłuchania byli mieszkańcy wiosek Distomo i Kommeno, w których
Wehrmacht dokonał masakry ludności podczas drugiej wojny światowej.

V Europejski Kongres Finansowy, Sopot, 22.6.2015 r.
Profesor Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w Europejskim Kongresie
Finansowym, który odbył się w Sopocie. Wiodącym tematem tegorocznego
spotkania była integracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa.
Tegoroczny program Kongresu został wzbogacony o dwie debaty
oksfordzkie, czyli wymianę argumentów pomiędzy zwolennikami
i przeciwnikami określonych tez, przy aktywnym udziale publiczności.
Profesor Krasnodębski uczestniczył w debacie oksfordzkiej „Warto być
w strefie euro”. Przed jej rozpoczęciem z tytułową tezą zgodziło się 336
uczestników Kongresu. Przeciwnego zdania były 264 osoby. Po argumentach
zwolenników tezy (prof. Dariusz Rosati, prof. Dariusz Filar, dr Jerzy Pruski)
i jej przeciwników (prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Andrzej Sławiński,
Stefan Kawalec) zmalała przewaga zwolenników wejścia Polski
do strefy euro (316 głosów „za”; 284 głosy „przeciw”).

Debata „Co nowego w TTIP?”, Warszawa, 15.6.2015 r.
15 czerwca 2015 r. prof. Zdzisław Krasnodębski uczestniczył w debacie
„Co nowego w TTIP?” zorganizowanej przez Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce.
Tematem spotkania były: aktualny stan negocjacji transatlantyckiego
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, prognozowane korzyści dla
polskiej gospodarki oraz obszary sporne. W debacie uczestniczyli
eksperci, przedstawiciele polskiej administracji i organizacji
pozarządowych.
Prof. Zdzisław Krasnodębski, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych PE oraz Delegacji ds. Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi,
opowiedział o pracach nad zaleceniami Parlamentu Europejskiego
dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji TTIP.

’’

Chciałbym, żeby
ta umowa, gdy już
zostanie zawarta,
uwzględniała
potrzeby wszystkich
grup społecznych,
aby społeczeństwo
odczuło, że odnosi z
niej korzyści – mówił
prof. Krasnodębski,
przekonując o
słuszności dalszej
dyskusji nad
warunkami TTIP.

’’

„Myślę, że istnieją
inne, głębsze
problemy, cały
dotychczasowy
projekt Europejski
zawodzi. Żyjemy
w zupełnie innej
sytuacji geopolitycznej.
Skutkiem będzie to,
że albo niemieckie
przywództwo
zostanie ograniczone,
albo polityka
niemiecka trochę się
przeorientuje, Niemcy
przestaną być krajem,
który stawia tylko na
negocjacje, lecz zaczną
się zbroić, oczywiście
w europejskich
ramach” – stwierdził
prof. Z. Krasnodębski.

Debata „Polska pomiędzy Niemcami a Rosją” w Klubie Ronina,
9.2.2015 r.
9 lutego w Klubie Ronina odbyła się debata „Polska pomiędzy
Niemcami a Rosją”. W dyskusji uczestniczyli prof. Zdzisław
Krasnodębski, prof. Waldemar Paruch, politolog oraz red. Krzysztof
Rak, publicysta i ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych.
Prof. Krasnodębski zauważył, że w Europie kształtuje się nowy
podział sił politycznych. To podział między tymi, którzy są „in”,
establishmentem, który chce, żeby wszystko trwało tak, jak do tej
pory, i tymi, którzy są „out”, którzy ten system europejski chcą
zmienić. “My, eurorealiści [Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy]
jesteśmy pośrodku”.
Profesor zaznaczył, iż rosną rozbieżności między Stanami
Zjednoczonymi a Unią Europejską, w kwestii m.in. tego jak zachować
się wobec sytuacji na Ukrainie. Uczestnicy spotkania byli zgodni
co do tego, iż celem polityki Putina jest rozbicie Europy, zaś brak
jedności w Europie służy Putinowi.
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