
POGLĄDY ZWOLENNIKÓW i PRZECIWNIKÓW INTEGRACJI 

POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

Zwolennicy Problem Przeciwnicy 
- udział w każdej międzynarodowej   -  utrata niepodległości, 

        organizacji oznacza częściową 
rezygnację z suwerenności,  zanik polskiej polityki zagranicznej, ̂  

ingerowanie w sprawy wewnętrzne, 
      - przystąpienie do Unii Europejskiej .     
zabezpieczy polską demokrację, 
bezpieczeństwo i rozwó j gospodarczy w 
długiej perspektywie, SUWERENNOŚĆ 

  - podporządkowanie kraju obcym -> 
interesom, sprzecznym z polskimi 
potrzebami 

 
NARODOWA 

 
- w Unii Europejskiej Polska będzie         miała wpływ na jej działanie   i funkcjonowanie stosownie do   rangi naszego kraju,   

    -  istnieje możliwość wystąpienia Polski   
z    Unii Europejskiej, jeśli będzie   

wymagał tego interes kraju   
    -  Polacy będą mogli uczestniczyć w     
rozwoju kultury europejskiej -» i wraz z nią 
bronić się przed amerykanizacją, która jest 
zagrożeniem dla Unii Europejskiej i Polski, 
 

 
       -kultura polska jest na tyle silna 

 -powolna utrata tożsamości, ̂ wartości 
moralnych, ateizację społeczeństwa 
polskiego, 
- kultura polska zostanie bezpowrotnie 
wchłonięta przez kulturę zachodnią 

i oryginalna, że może czerpać   z innych kultur, nie tracąc własnej          tożsamości. Od samych Polaków,   ich przywiązania do dziedzictwa TOŻSAMOŚĆ 
 kulturowego zależy stan naszej i KULTURA 
 tożsamości, NARODOWA 
 

-żaden z krajów należących do Unii   
Europejskiej nie stracił dotąd swej   kultury, wzmocnieniu uległy kultury   regionalne. Polityka kulturalna Unii          troszczy się o rozwój kultur narodo-   wych. Każda kultura i język   narodowy mają w Unii Europejskiej   równorzędny status   

       - wynegocjowany Traktat zabezpieczy  - stopniowa utrata własności ziemi 
polskie interesy,        i środków produkcji, gdyż Zachód 
- w Unii Europejskiej obowiązuje zasada 
wzajemności i Polacy też będą mogli 
nabywać ziemię i nieruchomości w innych 
krajach Unii, 

 jest bogatszy i lepiej rozwinięty, 
wykupione gospodarstwa, zakłady •* zostaną 
zrujnowane, by Polska stalą się rynkiem 
zbytu dla Unii Europejskiej, 

- obywatele Unii mogą inwestować      -  „Ziemia jest Matką, Matki się nie 
także w innych krajach, nie tylko ̂  w Polsce. 
Z biegiem czasu wyrównają się ceny na 
ziemię i nie będą tak 

WŁASNOŚĆ ZIEMI i 
PRZEDSIĘBIORSTW 

sprzedaje" 

niskie jak obecnie,   
- cudzoziemscy rolnicy, przedsię-   

       biorcy będą odprowadzać podatki   
do budżetu polskiego,   

    ważne jest, by ziemia była   
uprawiana, a nie leżała odłogiem,   
-  polskie rolnictwo w wyniku integracji   
wzmocni się i zmodernizuje, dzięki   czemu będzie mogło konkurować z    

unijnym. Polscy rolnicy będą 
WŁASNOŚĆ ZIEMI i 
PRZEDSIĘBIORSTW  

powiększać raczej swe gospodarstwa,   niż je sprzedawać. Dotyczy to także   polskich przedsiębiorców   
- gwarantuje swobodne podróżowanie po 
Europie (w ramach układu w Schengen), 
osiedlanie się, poznawanie innych kultur 
europejskich, 

 - Unia nie chce zapewnić Polakom  dostępu 

do swego rynku pracy w najbliższych 

latach, 

podejmowanie studiów,  - w dalszej perspektywie swoboda 
pracy według własnych  osiedlania się i pracy spowoduje 
zainteresowań i oczekiwań,       napływ do Polski obcych specjalistów, 
- prawne uregulowanie pracy 
Polaków wyeliminuje ich  menadżerów, a także imigrantów z 

krajów pozaeuropejskich, 
^ wykorzystywanie i dyskryminowanie, jak 

to ma miejsce obecnie 
SWOBODNY 

PRZEPŁYW 
- młodzi, zdolni Polacy będą wyjeżdżać  na 
Zachód i tam szukać lepszej pracy 

- we współczesnym świecie migracje LUDZI (tzw. drenaż mózgów) 
       są zjawiskiem naturalnym i Polska   ich nie uniknie,   

- sztuczne zamykanie granic przed   
wyjazdami ludzi młodych w latach   
80. nie zmniejszyło emigracji. Naj-         ważniejsze jest osiągnięcie wzrostu   gospodarczego w kraju, tak by   Polacy w większości znajdowali   pracę „u siebie"   

- koszty ponoszone przez Polskę  -  integracja Polski z UE jest dla Polski 
wynikają z konieczności moderniza-  zbyt kosztowna, 
cji zacofanej gospodarki i infrastruktury. 
Polska musi jej dokonać bez względu na 
swój akces do Unii Europejskiej, jeśli chce 
być KOSZTY 

- układ stowarzyszeniowy, jak i wyniki  
negocjacji, są dla Polski niekorzystne i 
powodują dalsze koszty, 

liczącym się krajem w Europie, INTEGRACJI -  Polska będzie musiała wnosić do 
-  członkostwo w Unii Europejskiej  budżetu Unii zbyt wysoką składkę, 

^ pozwoli zmniejszyć te koszty dzięki 
udziałowi Polski w funduszach 
strukturalnych i pomocowych 

 - z powodu dostosowywania się do Unii  
Europejskiej kurczy się liczba miejsc pracy 
na wsi i w mieście 

 
 


