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Wiele złudzeń związanych z Unią Europejską, które stają się udziałem pol-
skiego społeczeństwa, wynika z reklamowego charakteru rządowych pro-
gramów informacyjnych. Tak jak w reklamie samochodu nie ma tłoku na
drodze, tak i w Unii świeci słońce, morze jest niebieskie, a ludzie zwiedza-
jący zabytki szczęśliwi i uśmiechnięci. To typowy chwyt oddziaływania ob-
razkami na podświadomość i trudno z tym dyskutować na gruncie meryto-
rycznym. Polska powinna wejść do Unii, bo jest tam "fajnie i kolorowo.
Oglądamy np. panią minister, która opowiada jak przyjemnie jest wyje-
chać za granicę, zwiedzać zabytki lub spotkać się z przyjaciółmi z innych
krajów, a potem pokazuje się polskich robotników budowlanych w Hiszpa-
nii twierdząc, że wejście do Unii oznacza usunięcie wszelkich barier w za-
trudnieniu za granicą, choć wiadomo, że tego właśnie nie udało się wyne-
gocjować...
Nie bardzo wiadomo, dlaczego - skoro zjednoczenie jest tak korzystne -
musi zostać ono zadekretowane z góry. Obecne referendum unijne jest
bowiem parodią debaty publicznej, gdzie zamiast rzeczowej informacji otrzy-
mujemy zestaw wideoklipów reklamowych. Nie ma wątpliwości, że spra-
wy zostały już rozstrzygnięte.

OTWARTE GRANICEOTWARTE GRANICEOTWARTE GRANICEOTWARTE GRANICEOTWARTE GRANICE
Tak naprawdę cały proces integracji z UE nie służy, jak to głoszą szczytne hasła, jednocze-
niu się ludzi, wymianie kulturowej, rozwojowi nauki, lecz przede wszystkim maksymalizacji
zysków dla multikorporacji, które chcą mieć swobodę przepływu i obrotu towarów, handlu
i usług oraz pieniądza.
Nasze wejście do UE nie oznacza otwarcia granic lecz zamknięcie tych otwartych. Już dziś
wiadomo, że traktat z Schengen (to właśnie ratyfikowanie jego, a nie traktatu akcesyjnego
do UE jest podstawą zniesienia kontroli granicznych) dla Polaków obowiązywać będzie
dopiero za co najmniej kilka lat. Jednocześnie już w tej chwili zamknięta została granica
wschodnia co spowoduje ustanie ruchu przygranicznego i sytuację niekorzystną dla naszej
gospodarki oraz podział ludzi na kategorię uprzywilejowaną (UE) i wyzyskiwaną (reszta).



DEMOKRACJADEMOKRACJADEMOKRACJADEMOKRACJADEMOKRACJA
Nawet formalnie struktura Unii nie ma nic wspólnego z demokracją. Prawo jest równocze-
śnie stanowione i egzekwowane przez Radę Unii Europejskiej (w stosunku do państw
członkowskich) i Komisję Europejską (także do osób fizycznych i prawnych). Niedemokra-
tyczny system stanowienia prawa w Unii pozwala całkowicie pomijać interesy i wolę oby-
wateli. Nikt już nie kryje, że regulacje prawne powstają w wyniku uzgodnień między urzęd-
nikami, a bezpośrednio zainteresowanymi czyli korporacjami z udziałem ekspertów. Oczy-
wiście eksperci doradzają tym lepiej, im lepiej są opłacani.
Komisja Europejska jest organem, który nie podlega nawet kontroli Parlamentu Europejskie-
go. Jej decyzje są nadrzędne nawet wobec instytucji pseudo-demokratycznych. Decyzje,
które mają wpływ na życie milionów ludzi podejmowane są za zamkniętymi drzwiami przez
ponadnarodowe komisje, których samo istnienie jest często objęte tajemnicą.
Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której zmuszani jesteśmy do finansowania uzurpa-
torów. Coraz większa część publicznych pieniędzy przeznaczana jest na utrzymywanie
rosnącej biurokracji unijnej. Najbardziej wpływowi urzędnicy nie zostali mianowani w spo-
sób demokratyczny, a jednak nie możemy odmówić płacenia podatków na ich utrzymanie.
Każdy obywatel ma niezbywalne prawo określenia, na co mają zostać wydane pieniądze z
jego podatków.
Wzmożona rola biurokracji unijnej to także wzmożona ingerencja państwa w życie obywa-
teli. Dla państwa interes społeczny jest utożsamiany z interesem wielkiego biznesu. Samo-
organizacja społeczna jest postrzegana jedynie jako zagrożenie. Bieżąca polityka ma na
celu maksymalizację wpływów biznesu i zminimalizowanie wpływów inicjatyw obywatel-
skich. Demokracja bezpośrednia pozostaje jednak jedynym sposobem uzyskania kontroli
nad własnym życiem.
Naiwnością jest oczekiwanie, że w UE zmniejszy się korupcja urzędników. Większość
środków rozdzielana jest według uznania, a skomplikowane procedury czy zasady konkur-
sów, które teoretycznie mają zapobiegać korupcji, tylko pogarszają sytuację. Bardzo łatwo
jest odrzucić wniosek lub odmówić certyfikatu pod pozorem niespełnienia wymogów for-
malnych. Demokratyczna kontrola unijnej biurokracji praktycznie nie istnieje. W latach 90
przez zachodnią Europę wielokrotnie przetoczyła się fala skandali korupcyjnych.

BEZROBOCIEBEZROBOCIEBEZROBOCIEBEZROBOCIEBEZROBOCIE
Bezrobocie w krajach Unii jest dość wysokie, zwłaszcza, jeżeli uwzględnimy imigrantów,
którzy nie figurują w tego typu statystykach. To strukturalny problem systemu kapitali-
stycznego, który domaga się maksymalizacji zysków, poprzez obniżkę płacy dzięki więk-
szej konkurencji na rynku pracy. Zwiększenie roli pracy tymczasowej jest właśnie tym,
co chcą osiągnąć europejscy biurokraci, wzorując się na przykładzie wrogo nastawio-
nych do praw pracowniczych krajów takich, jak USA. Liberalizacja kodeksu pracy ozna-
cza obciążenie kosztami świadczeń socjalnych samych pracowników, co pozwala na
zwiększenie zysków przedsiębiorców. To jeden z głównych celów polityki gospodarczej
Unii Europejskiej. Dla pracowników w Polsce może oznaczać to mniej świadczeń i mniej
gwarancji socjalnych, więcej pracy na pół i ćwierć etatu i obciążenie pracowników kosz-
tami opieki zdrowotnej, emerytury i wypoczynku. Fale protestów i strajków pracowni-
czych w Europie Zachodniej, jakie mają miejsce w ostatnich latach, a które są w wielu
przypadkach jednymi z największych od II Wojny Światowej, bezpośrednio dowodzą, że
powstający nowy system pracy nie odpowiada społeczeństwu europejskiemu.



Według najbardziej optymistycznej prognozy opracowanej przez doradców prezydenta
RP, bezrobocie w Polsce, które obecnie wynosi 18,7 %, w roku 2005 nadal będzie wyno-
sić 18 %, a do 2010 roku spadnie zaledwie o 1 %. Wszelkiego typu "obiecanki" reklamowe
dotyczące pracy w UE są tylko sloganami dla naiwnych, w momencie kiedy np. program
restrukturyzacji hutnictwa - narzucony traktatem akcesyjnym - spowoduje, iż w tej tylko
branży straci pracę ok. 30 tysięcy osób.

ROLNICTWOROLNICTWOROLNICTWOROLNICTWOROLNICTWO
Wspólna Polityka Rolna Unii jest ostro krytykowana zarówno przez ekologów, jak i ekono-
mistów. System oparty na wysokich dotacjach oznacza nie tylko zniekształcenie rynku, ale
także finansowanie rolnictwa przemysłowego z kieszeni podatników (system ten niszczy
też rolnictwo w krajach gdzie dotacji nie ma lub są niższe - jak obecnie w Polsce i krajach
Trzeciego Świata). Rolnictwo UE i Stanów Zjednoczonych znajduje się obecnie w stanie
wojny cenowej finansowanej z publicznych pieniędzy. Dąży się do intensywnej monokultu-
ry, faworyzowania eksportu i importu zamiast lokalnej produkcji, zniszczenia środowiska i
likwidacji drobnych gospodarstw stanowiących jedyne źródło utrzymania wiejskich rodzin.
Europejscy biurokraci chcą drastycznie zmniejszyć ilość osób pracujących w sektorze rol-
niczym. Tak jak w wyniku działań hipermarketów, które w porozumieniu z dużymi dostaw-
cami doprowadzają do likwidacji drobnych sklepów, rolnicy posiadający niewielkie areały
zostaną zmuszeni do sprzedania ziemi i podjęcia nisko opłacanej pracy na przemysłowej
farmie. Ich status zostanie sprowadzony do roli najemnych pracowników rolnych.
Polska jest już ostatnią enklawą w Europie (nie licząc Norwegii), w której zachowały się
metody uprawy i hodowli właściwe dla gospodarstw rodzinnych, tradycyjny krajobraz wsi
wraz ze specyficznym ekosystemem przyjaznym środowisku. We wszystkich krajach im-
perium ZSRR kolektywizacja rolnictwa doprowadziła do likwidacji indywidualnych gospo-
darstw rodzinnych. Ten sam proces w Europie Zachodniej wymuszony został mechani-
zmami ekonomicznymi. Zniszczenie struktury polskiej wsi będzie zatem stratą nieodwra-
calną. W obecnym stanie polskiej gospodarki ewolucja rolnictwa w pożądanym przez Unię
kierunku doprowadzi do spotęgowania problemów społecznych związanych z bezdomno-
ścią, bezrobociem, obciążeniem budżetu wydatkami socjalnymi. Miasta nie będą w stanie
wchłonąć migracji chłopów rugowanych z ziemi. Zmniejszeniu zatrudnienia w rolnictwie po
II Wojnie Światowej towarzyszyło intensywne uprzemysłowienie i budownictwo mieszka-
niowe. Obecnie nawet dla mieszkańców miast nie wystarcza pracy i mieszkań.

SZANSA DLA POLSKISZANSA DLA POLSKISZANSA DLA POLSKISZANSA DLA POLSKISZANSA DLA POLSKI
Złudzeniem jest, że po wejściu do Unii tylko od nas będzie zależało, czy Polska wejdzie na
drogę rozwoju. Z przebiegu i wyniku negocjacji jasno wynika, że nasi partnerzy ograniczyli
możliwości rozwoju polskiej gospodarki wszędzie tam, gdzie obawiali się konkurencji. Bez
najmniejszych skrupułów zabezpieczyli w negocjacjach swoje interesy np. w dziedzinie
rybołówstwa otrzymali natychmiastowy pełny dostęp nawet największych kutrów do pol-
skich łowisk. Po wejściu do Unii asortyment narzędzi utrzymujących Polskę w sytuacji
eksploatowanej kolonii znacznie się poszerzy. Np. wypróbowanym sposobem na elimino-
wanie konkurencji jest w UE tworzenie takich regulacji prawnych, które pod pozorem troski
o higienę, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo lub potrzebę unifikacji wykluczą z rynku
precyzyjnie tego, kogo trzeba. Anegdotą stała się norma na krzywiznę bananów, która
wyeliminowała z importu do UE Amerykę Łacińską na rzecz Karaibów
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Przykładem realizacji szlachetnych zasad UE może być wynik negocjacji w kwestii trans-
portu drogowego. W imię zasady swobodnego przepływu towarów w ramach Jednolitego
Rynku, Unia zażądała natychmiastowej zgody na wjazd ciężarówek o nacisku 11,5 t na
jedną oś na trasy przelotowe przez Polskę. Polskie drogi mogą wytrzymać tylko 8 t, a
więc natychmiast Polska musi wzmocnić 1650 km dróg. Niepewna i rozłożona w czasie
pomoc Unii na modernizację polskich dróg pokryje mniej niż czwartą część kosztów.
Skąd wziąć pozostałe 30 mld zł to zmartwienie polskich ministrów infrastruktury i finan-
sów oraz polskiego podatnika.

KOSZTYKOSZTYKOSZTYKOSZTYKOSZTY
Bardzo skrzętnie skrywaną sprawą przez polski rząd jest kwestia olbrzymich kosztów przy-
stąpienia Polski do UE. A są to koszty wręcz niewyobrażalne, obejmujące szereg dziedzin,
które muszą być dostosowane do wymogów UE. Koszty te zaś poniesiemy my wszyscy -
podatnicy. Nie mówi się także o tym, iż nasze rolnictwo i przemysł nie będą w stanie
konkurować z dobrze rozwiniętym i dotowanym konkurentem z UE. My zaś, na żadne
finansowe wsparcie ze strony rządu polskiego liczyć nie możemy, jedynie na wzrost podat-
ków czy to bezpośrednich, czy pośrednich - by pokryć koszty naszego przystąpienia. Dla-
tego też otwarcie naszego rynku spowoduje upadek rolnictwa i wielu przedsiębiorstw oraz
wykupienie ich przez bogate multikorporacje. "Na dzień dobry" ceny towarów konsumpcyj-
nych wzrosną o kilka procent (wg "Rzeczpospolitej" o 4-5 %).

ALTERNATYWAALTERNATYWAALTERNATYWAALTERNATYWAALTERNATYWA
Pomysł zjednoczenia Europy jest jednym z elementów procesu globalizacji, czyli podpo-
rządkowania ludzi, środowiska naturalnego, kultury i gospodarki interesom wielkiego, mię-
dzynarodowego biznesu. Nie potrzebujemy takiej Zjednoczonej Europy! Cena za integrację
jest zbyt wysoka, a korzyści dla większości ludzi - żadne.

Jesteśmy za Europą bez granic, ale również tych oddzielających nas od Wschodu i od
Południa, Europą bez wiz i deportacji. Jesteśmy za Europą autentycznej i oddolnej demo-
kracji, suwerennych samorządów jako formy organizacji terytorialnej, a także samoorgani-
zacji w sferze gospodarki. Jesteśmy za Europą samorządów działających pokojowo w celu
urzeczywistnienia wspólnych potrzeb i interesów, opierając się o współpracę i pomoc wza-
jemną, nie zaś na państwowym aparacie przemocy, ekonomicznym dyktacie i zbiurokraty-
zowanej unijnej administracji - pozostających poza wszelką kontrolą społeczeństw.
Opowiadamy się za Europą, gdzie ludzie będą ważniejsi od zysków, gdzie korporacje - jako
organizacje z definicji niedemokratyczne - nie będą narzucać nikomu stylu życia i sposobu
bycia.

ZJEDNOCZONA EUROPA - TAK!
UNIA EUROPEJSKA - NIE!


