
UNIA EUROPEJSKA \ Rzeczywiste interesy krajów członkowskich 

Nadzieje 
i zagrożenia 
dla Polski 
Miejsce Polski jest w Europie, z nową siłą przekonujemy się o tym dzisiaj, gdy trwa 
kryzys na Ukrainie. W Europie nie tylko w sensie geograficznym czy kulturowym, ale 
w sensie wspólnoty politycznej, w sensie przynależności do Unii. 
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Zdzisław 
Krasnodębski 

Trudno zaprzeczyć, 
że dzięki tej przyna
leżności odnosimy 
spore korzyści gospo

darcze i polityczne, że jeste
śmy bezpieczniejsi i że - co
kolwiek byśmy mówili - cywi
lizacja zachodnia umożliwia 
większe możliwości rozwoju, 
swobody, ochrony praw naro
du i jednostek, naszej polskiej 
swoistości, niż cywilizacja ro
syjska, że Unia jest związkiem 
politycznym, w którym Polska 
może trwać i rozwijać się nie
porównanie lepiej niż w stre
fie wpływów posowieckiego 
imperium rosyjskiego, któ
re wcale nie zamierza zejść 
ze sceny dziejowej. 

Końca historii nie widać 
Nie jest wcale rzeczą 

oczywistą, czym jest Unia, 
a zwłaszcza nie jest oczywi
ste, czym będzie w przyszło
ści. Nie jest pewne, czy nie 
zacznie ewoluować w kie
runku, który będzie dla nas 
niepomyślny, a może nawet 
groźny - czy to pod wzglę
dem politycznym, czy gospo
darczym, czy kulturowym. 
Dlatego uczestnictwo w Unii 
wymaga od nas, od Polski, 
działania - aktywnej polity
ki - a nie bierności, kierowa
nia się wolą i rozumem naj
silniejszych państw Europy, 
ograniczania się do czeka
nia na strumień pieniędzy 
z Brukseli czy reagowania 
dopiero w skrajnych sytu
acjach kryzysowych, kiedy 
często jest już zbyt późno, 
by działać skutecznie. 

Wbrew temu, co często 
w Polsce się mówi, Unia nie 
jest rozwiązaniem wszyst
kich problemów, nie jest speł

nioną utopią, nie jest końcem 
historii. Nie wiadomo, w któ
rym kierunku potoczy się hi
storia, jak trwałe okażą się 
istniejące struktury. O tym, 
że są to uzasadnione wątpli
wości, świadczą ostatnie wy
darzenia, ale świadczy o tym 
również cała ostatnia de
kada. Dzisiaj Unia jest inna 
niż wtedy, gdy wstępowali
śmy do niej 10 lat temu. Inna 
w sensie instytucjonalnym 
i w sensie realnej formy po
litycznej. W wielu aspektach 
są to zmiany negatywne. 

W interesie narodu 
Unia Europejska jest, jak 

wiadomo, organizacją mię
dzypaństwową z ponadna
rodowymi instytucjami. Pro
blemem zasadniczym jest 
wyważenie proporcji między 
tym, co jest międzyrządowe, 
a tym, co ponadnarodowe, 
problem stanowią też zmie
niające się relacje sił między 
poszczególnymi państwami. 
Nie jest przy tym tak, by in
tegracja europejska odbywa
ła się i miała się odbywać 
kosztem stopniowego osła
biania państw narodowych, 
aż do ich zaniku. 

Wręcz przeciwnie - inte
gracja europejska miała słu
żyć „ratunkowi państwa na
rodowego", jak pisał w swo
jej słynnej książce brytyjski 
historyk Alan Milward. Fran
cuscy politycy formułujący 
idee integracji po 1945 r. byh 
przekonani, że jest ona nie
zbędna, by Francja przeżyła 
jako silne państwo mogące 
rywalizować z największy
mi potęgami. Politycy i my
śliciele francuscy rozumieli 
Unię jako poszerzenie Fran
cji, jako strefę promieniowa
nia francuskich wpływów. 
Inny wielki kraj europejski 
- Niemcy - głównie dzięki 
integracji europejskiej wró
ciły do grona szanowanych 

W Głos Polski 
na forum PE 

musi być wyraź
nie słyszalny i nie 
może się ograni
czać do potaki
wania najsilniej
szym. Tym bar
dziej że upadło 

wiele fałszywych 
aksjomatów. Kie
dyś np. twierdzo
no, że unia mo
netarna chroni 
przed kryzysem 

finansowym. Oka
zało się, że nie 

tylko nie chroni, 
ale w wypadku 
pewnych krajów 
go zaostrza. \\ 

państw i narodów, odzyskały 
suwerenność i ponownie sta
ły się mocarstwem, przynaj
mniej, jak się mówi, mocar
stwem geoekonomicznym. 

Interesy narodowe, zwłasz
cza silnych państw, zawsze 
były motorem procesów in
tegracyjnych, jak pokazy
wał w swojej podstawowej 
dla badań integracji europej
skiej pracy „Choice for Eu
rope" amerykański politolog 
Andrew Moravcsik. 

Zagrożenia z Zachodu 
Dziś wyraźnie widać, 

że nie wszystkie państwa 

się wzmocniły. Ostatnie lata 
przyniosły głęboką zmianę 
geografii politycznej Europy 
Wyraźniej zarysowała się 
różnica między europejskim 
centrum a peryferiami. Jed
ni urośli w siłę, inni osłabli. 
Jak pokazują przeprowa

dzone w tamtym roku ba
dania Pew Research Center, 
wielu Europejczyków jest 
przekonanych, że członko
stwo w UE nie tyle wzmoc
niło, co osłabiło ich pań
stwa. Dotyczy to głównie 
państw południa Europy, 
w tym także Francji i Włoch, 
a więc krajów, które należa
ły do grona sygnatariuszy 
traktatów rzymskich. 

Mówi się wręcz o tym, 
że Grecja de facto utraciła 
suwerenność - nie w sensie 
międzynarodowego uznania 
swojego bytu państwowe
go, ale w sensie możliwości 
kontroli podstawowych pro
cesów kształtowania roz
woju na swoim terytorium, 
i to w stopniu wynikającym 
nie tylko z traktatowego po
wierzenia części owej suwe
renności instytucjom unij
nym. Ale zagrożenie suweren
ności dotyczy nie tylko Grecji. 
Wbrew więc twierdzeniu, 

że „nikt na nas nie czyha", 
istnieje również wiele zagro
żeń dla Polski, przy czym nie 
płyną one tylko ze wschod
niej strony, choć bywają in
nej natury i inną przebierają 
postać. Są wśród nich zagro
żenia kulturowe - na przy
kład promowanie takiego 
obrazu przeszłości Europy, 
w którym rola i dokonania 
Polski są albo pomijane, al
bo przedstawiane w bardzo 
niekorzystnym świetle, czy 
walka z chrześcijaństwem. 

Ograniczone kompetencje RE 
Parlament Europejski ucho

dzi za tę instytucję unijną, 
która w sposób najbardziej 
wyrazisty reprezentuje cha
rakter ponadnarodowy UE. 
Dlatego tyle nadziei wiążą 
z nim federaliści europejscy. 
Mimo wzrastających 

uprawnień PE nie jest oczy
wiście parlamentem w ści
słym sensie -ijak dłu
go Unia będzie związkiem 
państw, nigdy się nim nie 
stanie. W Unii nie rządzi 
większość parlamentarna, 
kontrolowana przez mniej
szość, która może ją zastą
pić w kolejnych wyborach, 
PE nie ma także inicjatywy 
ustawodawczej. I nie jest 
jedyną instytucją prawo
dawczą. Wszystkie decyzje 
o historycznym, strategicz
nym znaczeniu podejmuje 
Rada Europejska. Regulacje 
prawne przygotowuje Komi
sja i Rada Unii Europejskiej 
w swoich różnych składach. 

I choć mówi się, że zgod
nie z traktatem lizbońskim 

Rada Europejska powoła 
przewodniczącego Komi
sji przy uwzględnieniu re
zultatów wyborów, już sły
szymy, między innymi z ust 
kanclerz Merkel, że nie mo
że to ograniczać swobody 
decyzji Rady. 

Mimo tych ograniczeń PE 
jest jednak bardzo ważną 
instytucją, w której Polska 
musi być aktywna i dobrze 
reprezentowana, nie przez 
celebrytów, ale ludzi kompe
tentnych, znających polity
kę i Europę. Nie tylko chodzi 
0 jego współudział w pro
cesie legislacyjnym, o je
go wpływ na kształt budże
tu czy na Komisję Europej
ską, ale także o to, że PE jest 
miejscem, gdzie kształtuje 
się europejska opinia poli
tyczna, miejscem, w którym 
wypracowuje się koncepcje 
polityczne, zawiązuje poli
tyczne więzi, konstruuje się 
obraz Europy, buduje pamięć 
europejską, tworzy dominu
jące narracje polityczne i hi
storyczne. 

Wątpliwe panaceum 
Głos Polski na tym forum 

musi być wyraźnie słyszal
ny i musi to być głos odważ
ny, nie może się ograniczać 
do potakiwania najsilniej
szym i próśb o przywódz
two. Tym bardziej że - jak 
już mówiłem - upadło wiele 
fałszywych aksjomatów. Kie
dyś np. twierdzono, że unia 
monetarna i euro chro
ni przed kryzysem finan
sowym. Okazało się, że nie 
tylko nie chroni, ale w wy
padku niektórych krajów go 
zaostrza. Kiedyś twierdzo
no, że dzięki integracji eu
ropejskiej niemożliwa bę
dzie wojna na kontynencie 
europejskim. Jednak toczyła 
się krwawa wojna na Bałka
nach, a dzisiaj pojawiło się 
zagrożenie nią na wschod
nich granicach Unii. Widzi
my, że reakcje na to, co się 
dzieje na Ukrainie, nie wy
dają się wystarczające 
1 są spóźnione. Coraz jaśniej 
też widać, że Europa już po
godziła się z aneksją Krymu. 

Twierdzono, że europej
skie programy sprawią, iż 
zmniejszą się różnice między 
krajami bogatymi i biedny
mi, niestety tak się.nie sta
ło. I dzisiaj uważamy, że le
piej jest, iż Polska nie stała 
się drugą Irlandią. Wierzo
no w siłę transformacyjną 
Unii - ale w wypadku wielu 
krajów, na przykład Bułgarii 
czy Rumunii, nie mówiąc już 
o Kosowie, okazała się ona 
niewystarczająca. 

A jednak są imperia 
Jednym z motywów in

tegracji europejskiej by
ło po 1945 r. przekonanie, 
że w Europie nie ma miej-
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sea na imperium. Dzisiaj pi
sze się, że sama Unia staje 
się imperium - wprawdzie 
neośredniowiecznym i ła
godnym, jak twierdzi Jan 
Zielonka, ale jednak impe
rium. Kiedyś sądzono, że in
tegracja sprawi, iż nie po
jawi się już możliwość do
minacji jednego państwa 
na kontynencie europej
skim. Ale w ostatnich cza
sach coraz częściej mówi się 
o hegemonii Niemiec, choć 
niedopuszczenie do tej sy
tuacji było jednym z naj
ważniejszych motywów ini
cjujących proces integracji 
europejskiej po 1945 r. 

Nie jest to co prawda domi
nacja militarna, lecz gospo
darcza. Niemcy są dziś eu
ropejskie i demokratyczne. 
Stosują raczej „soft power", 
postrzegają siebie jako Zivil-
macht - mocarstwo cywilne. 
Mówi się też, że ich hegemo
nia to hegemonia powścią
gliwa, niechciana, opor
nie sprawowana i że to in
ne kraje europejskie muszą 
Niemcy wzywać, by stały 
się rzeczywistym liderem 
-jak to zrobił polski mini
ster spraw zagranicznych 
w swoim głośnych berliń
skim przemówieniu. 

Ale musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że za domi
nacją gospodarczą idzie do
minacja polityczna czy kul
turowa, zwłaszcza nad pań
stwami słabszymi, i że nie 
jest ona zgodna z pierwot
ną ideą europejską - z ideą 
Europy równorzędnych 
i równoprawnych państw. 
I że rodzi, i będzie rodziła 
rozmaite pokusy. Nie jest 
to nie tylko w interesie Eu
ropy, ale i w interesie sa
mych Niemiec. 

Perspektywa zagrożeń 
Patrząc dzisiaj na Ukrainę 

i śledząc wydarzenia na Kry
mie, nie możemy tracić 
z oczu wydarzeń w innych 
częściach Europy - strajku 
generalnego w Grecji, gwał
townych protestów w Ma
drycie, trwających od mie
sięcy demonstracji w Buł
garii. Kryzys ukraiński mo
że zostać wykorzystany nie 
tylko do wzmocnienia obo
zu władzy w Polsce, przez 
co przedłużyłoby się jego 
szkodliwe rządy, ale także 
może prowadzić do prób po
pchnięcia Europy w stronę j 
jeszcze większej centraliza
cji, która będzie oznaczała, 
że podmiotowość Polski ule
gnie dalszemu ograniczeniu, 
że wzmocni się dominacja 
jednych państw nad inny
mi, że jeszcze bardziej odda
limy się od zasady polityki 
międzynarodowej głoszonej 
przez prezydenta Lecha Ka
czyńskiego: „wybrać wol
ność i obronić prawdę". 
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