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NA KOLEJNYM ZAKRECIE
Uwagi wstepne
Na przestrzeni ostatnich 80-ciu lat Polska przeszla przez cztery zakrety dziejowe.
Pierwszym bylo odzyskanie niepodleglosci w 1918 r. i stworzenie II Rzeczypospolitej.
Drugim i katastrofalnym zakretem dziejowym byl okres II wojny swiatowej.
Trzecim, konsekwencja drugiego, bylo wejscie na droge wszechstronnej integracji z ZSRR i innymi krajami
"wspolnoty socjalistycznej".
Czwarty z kolei zakret dziejowy odbywa sie na naszych oczach, z niewiadomym jeszcze wyjsciem z niego.
Odziedziczony po trzecim zakrecie caloksztalt ukladow wewnetrznych i zewnetrznych zniknal, albo prawie zniknal,
a na jego miejscu tworzy sie nowy, niezbyt jeszcze czytelny, mimo nadania mu juz okreslonego "ideologicznego
kierunku".
Podobnie jak w niedalekiej przeszlosci, kiedy to z istniejacych ukladow, satelickich w swojej tresci, czyniono polska
racje stanu, choc nie majaca sankcji wiekszosci narodu, tak teraz tworzenie nowych, majacych taka sankcje, ale
rowniez satelickich w swojej tresci, znowu mianuje sie, niestety, polska racja stanu.
I ten fakt wlasnie jest niepokojacym objawem stanu polskich umyslow, zwlaszcza elit rzadzacych. Ongis, w czasach
PRL, w warunkach quasi-niepodleglosci i quasi-suwerennosci, "satelicki model" byl jeszcze zrozumialy. Ale dzis, w
warunkach podobno pelnej niepodleglosci i suwerennosci, skad ten zgodny ped, niemal wszystkich liczacych sie sil
politycznych, do dobrowolnego wyzbywania sie ich w imie, blizej niesprecyzowanej, polskiej racji stanu? W pedzie
tym dziwi szczegolnie entuzjazm polskiej lewicy, ktora, pomijajac juz czasy peerelowskie, do drugiej polowy 1993
r. nie tylko go nie miala, ale byla niechetna idei akcesji do NATO i Unii Europejskiej.
Czyzby w gre wchodzila "tajnopajeczynowa infrastruktura", ktora swoja racje bytu utozsamia z polska racja stanu?
Co gorsza, w czasach PRL haslem wywolawczym byly "przyjazn, pomoc i przyklad ZSRR", podczas gdy obecnie
jest nim "przyjazn, pomoc i przyklad Zachodu", glownie dwoch jego czolowych instytucji, NATO i Unii
Europejskiej.
Czy takie wlasnie branie kolejnego zakretu dziejowego Polski jest rzeczywiscie nieuniknione w istniejacych realiach
polskich oraz swiatowych i najwlasciwsze ze wszystkich mozliwych?
Dlaczego wreszcie, sprawy tak zywotnie wazne dla egzystencji Narodu i Panstwa Polskiego, decydowane sa pod
nieobecnosc poglebionej dyskusji wsrod szerokich kregow spoleczenstwa, a nawet wsrod elit rzadzacych?
Z "kompleksowej i przyspieszonej integracji" z Zachodem uczyniono akt wiary, tabu, nad ktorym jakoby nie
wypada debatowac. A Polacy, niestety, ci u wladzy i ci poza nia, srodowisk polonijnych nie wylaczajac, urzeczeni
swoim "nowym cudem", wiara w swoja wyjatkowosc i w bezinteresowna pomoc Zachodu, przypominaja plasajace
chocholy Wyspianskiego, ktore zbudza sie kiedys i zmadrzeja, ale dopiero po szkodzie, jak zawsze dotad.
Niech wiec ponizszy glos, w nieistniejacej dyskusji na temat przyszlosci Polski, zmusi przynajmniej do refleksji nad
dokonywanymi czynami, jesli juz sa one naprawde nieuniknione.

1. NATO (Organizacja Paktu Polnocnoatlantyckiego)
2.
NATO, poza wyjatkiem Turcji, jest czolowym symbolem Zachodu.
Stad tez akcesja Polski, kraju cywilizacyjnie zachodniego, do zachodniego "NATO, jest z tych wlasnie wzgledow
wydarzeniem nie tylko logicznym, ale takze obecnie najwazniejszym dla znacznej wiekszosci Polakow w kraju i
tych rozsianych po swiecie.
Czy dokonywany krok, popierany przez ponad 3/4 narodu, jest jednakze przemyslany od poczatku do konca?
No coz, wiedza o NATO nie tylko przecietnego Polaka, ale czesto wladz polskich i polonijnych, jest i nierzadko
wypaczona. Powodem tego bylo demonizowanie NATO w PRL przez cale dziesieciolecia, a po powstaniu III RP
dla odmiany jego bezkrytyczne wychwalanie. Z formalnego punktu widzenia, 710-milionowe NATO jest istotnie

imponujaca organizacja. Majac tylko 12 procent mieszkancow globu ziemskiego, na kraje NATO przypada ok. 1/2
produkcji swiatowej. Obszar ten jest takze centrum handlowym, finansowym i naukowym swiata.
NATO wreszcie, wydajac na swoja obrone ok. 450 miliardow dolarow rocznie, wydaje znacznie wiecej niz.
pozostaly swiat razem wziety. W swoich szeregach NATO ma ponadto trzy mocarstwa nuklearne, w tym jedno
supermocarstwo.
Nade wszystko jednak, NATO jest symbolem Zachodu ze wzgledu na wyznawanie okreslonego systemu wartosci,
ktorym jest demokracja parlamentarna i gospodarka wolnorynkowa.
Nie nalezy jednak zapominac, ze NATO nie obejmuje wszystkich krajow zachodnich.
Japonia, druga w swiecie potega gospodarcza, nie jest jego czlonkiem, podobnie jak nie jest Australia, Austria,
Finlandia, Irlandia, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Szwecja.
I wreszcie, Traktat Waszyngtonski z 4 kwietnia 1949 r., powolujacy do zycia NATO, mial u swoich podstaw
okreslona sytuacje polityczno-wojskowa w owczesnej Europie, w podzielonych Niemczech w szczegolnosci,
sytuacje nie majaca nic z obecna. W czasie powstawania NATO bowiem, od 24 czerwca 1948 r. do 9 maja 1949 r.,
trala ladowa blokada Berlina przez wojska sowieckie. Ilosc wojsk sowieckich ponadto, tylko we wschodnich
Niemczech i Polsce, w bezposredniej bliskosci Europy Zachodniej, obliczano wtedy na ok. 1 milion zolnierzy i
oficerow. Wojska te byly bez przerwy modernizowane i szkolone do dzialan ofensywnych. Za Bugiem liczebnosc
tych wojsk oceniano na ok. 4 miliony.
W Europie Zachodniej zas, wojsk amerykanskich bylo tylko ok. 170 tysiecy, wojsk zachodnioniemieckich jeszcze
nie bylo, podczas gdy armia francuska byla w znacznym stopniu zaangazowana w wojne indochinska i strzezenie
zamorskich terytoriow. Podobnie bylo z armia angielska, drastycznie zredukowana i rowniez zaangazowana glownie
w zamorskich krajach imperium. Armia wloska byla w powijakach, hiszpanska uwazano za faszystowska, a inne nie
liczyly sie praktycznie.
Proba zaradzenia istniejacej sytuacji wlasnymi silami, poprzez utworzony w 17 marca 1948 r. zachodnioeuropejski
sojusz wojskowy, Pakt Brukselski, zlozony z Anglii, Francji, Holandii, Belgii i Luksemburga, nie byl zadna zapora
przed ewentualna agresja ZSRR i jego satelitow. Obrona Europy Zachodniej wlasnymi silami zatem, wowczas
jeszcze pod nieobecnosc angielskiej i francuskiej broni nuklearnej, byla wiec niemozliwa bez aktywnego wlaczenia
sie do niej USA.
USA, na szczescie dla Europy Zachodniej, postanowily wlaczyc sie do jej obrony, czego rezultatem bylo powstanie
NATO, poczatkowo obejmujace 12 krajow, rozszerzajac sie z czasem do 16-tu. Czlonkami-zalozycielami byly:
Anglia, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA i Wlochy. W
1952 r. do NATO przystapily Grecja i Turcja, w 1955 r. Niemcy Zachodnie, a w 1982 r. Hiszpania. Szanse obrony
Europy Zachodniej po powstaniu NATO polepszyly sie co prawda dramatycznie, zwlaszcza po przybyciu na jej
terytorium dodatkowych, w stosunku do juz tam stacjonowanych, kontynentow wojsk amerykanskich,
wyposazonych w bron atomowa.
Mimo tej poprawy, sytuacja byla nadal niepokojaca.
W dniu 25 wrzesnia 1949 r. bowiem, ZSRR wszedl w posiadanie broni atomowej, a 8 sierpnia 1953 r. broni
wodorowej. Od 1948 r. mial rakiety balistyczne, a po wystrzeleniu Sputnika 4 pazdziernika 1957 r. stalo sie jasne, iz
mial rowniez ciezkie rakiety miedzykontynentalne, wkrotce juz wieloglowicowe, zdolne siegnac terytorium USA.
Powyzsze wydarzenia, w sytuacji nasilajacego sie wyscigu zbrojen, radykalnie zmienily istniejacy wowczas uklad
sil w swiecie. W ewentualnej III wojnie swiatowej, liczyly sie bowiem tylko dwa kraje, zwane potocznie
supermocarstwami, USA i ZSRR, z pozostalymi odgrywajacymi role jedynie marginesowe. Dla ilustracji panujacej
wowczas sytuacji warto przypomniec, ze oba supermocarstwa, na przelomie lat 1970-ch i 1980-ch, posiadaly po ok.
11 tysiecy nuklearnych glowic kazde, podczas gdy dla zniszczenia przeciwnika potrzeba bylo nie wiecej niz. 200300 (sowiecki arsenal nuklearny ze wzgledu na wieksza moc wybuchowa glowic oraz znacznie wieksza ilosc
taktycznej broni nuklearnej, byl zdolny zabic kazdego mieszkanca globu ziemskiego 30 razy, podczas gdy
amerykanski "tylko" 16 razy...).
Ten stan rzeczy, jak tez postepujace odprezenie miedzynarodowe po smierci Stalina, postawilo NATO w obliczu
nowych dylematow, nie przewidzianych przy jego tworzeniu. Europejscy jego czlonkowie bowiem, w zwiazku ze
zmiana sytuacji, zaczeli nie wypelniac swoich zobowiazan dla podnoszenia zdolnosci bojowej kolektywnej obrony
w silach konwencjonalnych, wywiazujac sie z nich zaledwie w polowie. USA znalazly sie w konsekwencji tego w
trudnej sytuacji. Przy niedostatku konwencjonalnych sil do odparcia agresji, USA musialyby uzyc w obronie Europy
Zachodniej broni nuklearnej, ryzykujac zmasowana sowiecka riposte przeciwko wlasnemu terytorium. W dodatku,
pojawily sie nowe komplikacje, gdyz Francja, od 1960 r. posiadajaca bron atomowa, a od 1966 r. wodorowa, nie
wierzac w obrone Europy Zachodniej przez USA, wycofala sie z wojskowej struktury NATO, najwazniejszej jego
czesci, pozostajac tylko w jego "strukturze politycznej". Wycofujac sie ze "struktury wojskowej" NATO, co gorsza,
Francja zazadala tez opuszczenia jej terytorium przez wojsk amerykanskie, co znacznie skomplikowalo tzw. glebie
operacyjna NATO.
Ponadto, zarowno Francja, jak i Anglia, ktora rowniez w miedzyczasie stala sie mocarstwem nuklearnym,
deklarowaly uzycie broni nuklearnej wylacznie w obronie wlasnego terytorium, oczekujac jednoczesnie od USA

uzycia broni nuklearnej w obronie terytorium calej Europy Zachodniej.
USA wreszcie, co stalo sie widoczne w czasie kryzysu kubanskiego w pazdzierniku 1962 r., na wojne nuklearna z
ZSRR nie mialy z kolei najmniejszej ochoty, nawet w sytuacji zagrozenia ich wlasnego terytorium, a co dopiero
mowic o zachodnioeuropejskim.
W konsekwencji tego, wytworzyla sie opatowa "sytuacja strategiczna", ktora w miare rozbudowy sowieckiego
potencjalu nuklearnego oslabiala chec USA do wojny z kazdym dniem, podczas gdy inni czlonkowie NATO,
"nuklearnych" nie wylaczajac, liczyli sie niewiele (laczny potencjal nuklearny Francji i Anglii rownal sie w
granicach 1-2 procent sowieckiego potencjalu nuklearnego).
Sytuacja ta, co gorsza, zaczela z kolei potegowac niewiare Niemiec Zachodnich w gotowosc USA do obrony ich
terytorium przed agresja Ukladu Warszawskiego. Istotnie, nie wchodzac w szczegoly, rozlokowanie wojsk USA w
Niemczech Zachodnich w znacznym stopniu usprawiedliwialo taka niewiare.
Tak wiec, NATO, ktore dzis jest przedstawiane jako zwycieski i wyjatkowo udany w historii sojusz wojskowy, w
rzeczywistosci bylo zawsze w bardzo trudnym polozeniu, pogarszajacym sie jeszcze z biegiem czasu.
Nic dziwnego wiec, ze NATO, ktore zreszta nigdy nie planowalo zadnych dzialan ofensywnych przeciwko
sowieckiemu blokowi, robilo wszystko co mozliwe, zeby tylko ZSRR nie porwal sie pierwszy na takie dzialania. A
kiedy sytuacja na tym odcinku nieco zmienila sie, po decyzjach NATO z grudnia 1979 r. o rozlokowaniu w kilku
krajach Europy Zachodniej amerykanskich rakiet Pershing II i Cruise, w odpowiedzi na sowieckie rakiety SS-20, to
natychmiast, na wniosek Niemiec Zachodnich, USA przystapily do rokowan z ZSRR dla zazegnania groznej
sytuacji. Wynikiem tego bylo porozumienie USA-ZSRR z grudnia 1987 r., tzw. INF, o eliminacji rakiet sredniego i
krotszego zasiegu obu supermocarstwo na tzw. europejskim teatrze wojennym. Porozumienie to bylo nie tylko
oznaka nowego odprezenia w stosunkach Wschod-Zachod, ale praktycznie wykluczeniem wojny nuklearnej w
Europie pomiedzy dwoma supermocarstwami.
Odtad, prawde mowiac, NATO i Uklad Warszawski staly sie faktycznie zbedne, zwlaszcza po kolejnych jeszcze
wydarzeniach. Jednym z nich, bardzo waznym, bylo oswiadczenie Gorbaczowa na forum ONZ w dniu 7 grudnia
1988 r. o jednostronnej i znacznej redukcji sil konwencjonalnych ZSRR w Europie. Konwencjonalny i
niespodziewany atak sowiecki na jej zachodnia czesc stawal sie wiec coraz mniej prawdopodobny, a jeszcze mniej
nuklearny, po porozumieniu INF z 1987 r.
W klimacie spadku napiecia w stosunkach Wschod-Zachod, pokojowy charakter NATO zaczal ujawniac sie teraz
juz w calej pelni. Zreszta, jeszcze w okresie "zimnej wojny", nie mowiac o czasach pozniejszych, tez tak bylo, ale
propaganda w krajach bloku sowieckiego niezmiennie przedstawiala NATO jako potencjalnego agresora, gotowego
do napasci w kazdej chwili.
W rzeczywistosci, bylo odwrotnie. Tak na przyklad, jeszcze w 1949 r., tuz po swoim powstaniu, NATO
deklarowalo wole "pokojowego wspolzycia" ze wszystkimi rzadami i narodami.
W 1953 r. wyszlo z kolei z idea rozwiazywania konfliktow "pokojowymi srodkami", podczas gdy w 1957 r. zaczelo
glosic idee wylacznie "pokojowych przemian" w Europie.
W 1967 r. wreszcie, w tzw. Raporcie Harmela, NATO oswiadczylo, iz jego glownym "celem politycznym" w
Europie byl "sprawiedliwy i trwaly pokoj", ktoremu towarzyszylyby odpowiednie "gwarancje bezpieczenstwa"
wzajemnego.
Tak daleko idace oswiadczenie nie uszlo uwagi Moskwy, ktora odczytala go jako gotowosc NATO do wlaczenia sie
w jakis "ogolnoeuropejski system bezpieczenstwa". A poniewaz Moskwa, nie przywiazywala duzej wagi do Ukladu
Warszawskiego, ktorego niesowieckie wojska, bez broni nuklearnej, razem wziete mialy tylko ok. 5 procent
konwencjonalnej sily ogniowej wojsk sowieckich, wiec podjela natowska inicjatywe. W efekcie tego, jak zwykle
krok po kroku, Moskwa przeszla do wielkiej ofensywy "polityczno-dyplomatycznej", lansujac koncepcje
"bezpieczenstwa i wspolpracy w Europie", do ktorej zaliczala, poczatkowo przynajmniej, takze Ameryke Polnocna.
Celem tej ofensywy bylo "rozwodnienie" NATO, poprzez pozbawienie go "struktury wojskowej", jak tez
zredukowanie liczebnosci wojsk USA w Europie Zachodniej, jesli nie ich ewakuacji stamtad w ogole, co rownaloby
sie jej faktycznemu odcieciu od amerykanskiego sojusznika. Pierwszym efektem tej ofensywy byl Akt Koncowy z
Helsinek w sierpniu 1975 r., rozpoczynajacy nowy etap w konflikcie Wschod-Zachod, w swojej istocie juz coraz
bardziej polityczno-dyplomatyczny niz wojskowy, choc wtedy jeszcze nie bylo calkiem jasne czy celem Moskwy
nie mialo byc jedynie uspienie czujnosci przeciwnika, "strategiczeskij obman".
Moskiewska ofensywa "polityczno-dyplomatyczna" nabrala na rozmachu dopiero po dojsciu Gorbaczowa do
wladzy w marcu 1985 r.
W dniu 29 wrzesnia 1989 r. bowiem, sowiecki minister spraw zagranicznych Eduard Szewardnadze, na spotkaniu z
amerykanskim Sekretarzem Stanu James Bakerem, wyszedl z sensacyjna propozycja jednoczesnego rozwiazania
NATO i Ukladu Warszawskiego. USA nie poszly co prawda na sowiecka propozycje, ale ich reakcja na przemiany
we
"wspolnocie socjalistycznej" stala sie odtad niezwykle przychylna, co znalazlo swoj wyraz w pieciu wystapieniach
prezydenta Busha, wygloszonych w okresie 17 kwiecien-31 maj 1989 r.

Przelomem w stosunkach Waszyngton-Moskwa jednakze, bez precedensu w ich historii, stal sie szczyt BushGorbaczow na Malcie w dniach 2-3 grudnia 1989 r., co znalazlo natychmiast echo w nowej polityce NATO wobec
Ukladu Warszawskiego. Udzial prezydenta Busha w sesji Rady NATO, tuz po szczycie na Malcie, stal sie
poczatkiem serii pojednawczych i przyjaznych gestow ze strony Sojuszu, od "Apelu z Turnberry" Rady NATO z 7-8
czerwca 1990 r. poczynajac, a na Karcie NATO-Rosja z 27 maja 1997 r. konczac. Moskwa, widzac zdecydowanie
pokojowa reakcje NATO na dokonywane przez nia "przemiany", postanowila pojsc jeszcze dalej, pozbywajac sie
Ukladu Warszawskiego, poprzez rozwiazanie najpierw jego "struktury wojskowej" 1 lipca 1990 r., a potem
"struktury politycznej" 23 grudnia 1992 r (Uklad, warto to przypomniec, nigdy nie obejmowal wojsk sowieckich, a
jedynie wojska jego niesowieckich czlonkow).
Zanim jednak swiat dowiedzial sie o tym, Gyula Horn, wegierski minister spraw zagranicznych, skladajac wizyte w
Bonn oswiadczyl 20 lutego 1990 r., ze czlonkowie Ukladu Warszawskiego byliby gotowi przystapic do NATO!
Od tego momentu "rozprul sie" przyslowiowy worek z roznymi inicjatywami przystepowania do NATO ciagle
jeszcze istniejacego, choc juz chwiejacego sie bloku sowieckiego.
Idea przystepowania bloku sowieckiego do NATO nie byla nowa. Jeszcze w marcu 1954 r. ZSRR wyrazil swoja
gotowosc przystapienia do niego, co po dwoch miesiacach spotkalo sie z odmowa USA i Anglii, ale pozostali
czlonkowie NATO byli w tej sprawie mniej kategoryczni. Po tym epizodzie sprawa akcesji bloku sowieckiego do
NATO, jak sie to po latach okazalo, nie zeszla z porzadku dziennego moskiewskiej ofensywy politycznodyplomatycznej. Po Szewardnadze i Hornie przystapily do niej juz czolowe osobistosci Ukladu Warszawskiego. W
dniu 16 maja 1990 r. bowiem, Gorbaczow oswiadczyl w Moskwie amerykanskiemu Sekretarzowi Stanu Bakerowi,
ze ZSRR przystapi do NATO! Jelcyn z kolei, jako prezydent rodzacej sie Rosji, zakomunikowal Bakerowi 16
grudnia 1991 r. w Moskwie, ze powstajaca "struktura wojskowa" WNP, Wspolnoty Niepodleglych Panstw, po
prostu ... polaczy sie z NATO!
Podobnych "odzywek" bylo znacznie wiecej, polskiej, przy okazji szczytu Grupy Wyszehradzkiej w dniach 5-6
pazdziernika 1991 r. w Krakowie, nie wylaczajac.
Fakty te nalezy przypomniec dlatego, zeby Polakom uswiadomic, ze na dlugo przed "ruszeniem NATO na
wschod" - "Wschod ruszyl do NATO". Co dzialo sie potem w "polityce wzajemnych usmiechow", trudno
opisac w kilku zdaniach. W kwaterze NATO bez przerwy goscily rozne osobistosci z Ukladu Warszawskiego,
podczas gdy Sekretarz Generalny Sojuszu z kolei odbywal liczne podroze po stolicach wczorajszego
przeciwnika. Polacy powinni takze wiedziec, ze jeszcze na dlugo przed zapowiedzia prezydenta Clintona z 22
pazdziernika 1996 r. w Detroit o gotowosci przyjecia Polski, Czech i Wegier do NATO, w dniu 29 wrzesnia
1994 r., na spotkaniu z Jelcynem, wyrazil on gotowosc przyjecia ... Rosji w jego szeregi!
I kto wie co by bylo, gdyby Jelcyn przyjal propozycje, ale jej nie przyjal, pokrywajac zaproszenie milczeniem...
Na marginesie tego wydarzenia nalezy przypomniec jeszcze inne, poprzedzajace szczyt Clinton-Jelcyn, a konkretnie
wystapienie prezydenta Clintona na szczycie NATO w Brukseli w dniu 10 stycznia 1994 r., przy okazji
powolywania do zycia Partnerstwa dla Pokoju. Partnerstwo, nowa instytucja w NATO, stwarzajaca przedsionek do
ewentualnego w nim czlonkostwa, Clinton okreslil jako otwarte dla wszystkich, Rosji nie wylaczajac.
A tymczasem NATO zaczelo redukowac swojej sily zbrojne. Jego filar, wojska amerykanskie, zostaly zredukowane
o 700 tysiecy, czyli o jedna trzecia, a ponadto zaczely opuszczac Europe Zachodnia, zmniejszajac swoj stan z ponad
330 tysiecy do ok. 100 tysiecy, wywozac przy okazji za ocean swoja bron nuklearna. Moskwa z kolei, szczerze lub
nie, pomyslom NATO rozszerzania sie na wschod" oponowala. W odpowiedzi, NATO zabralo sie do "studiowania"
sprawy, przedkladajac we wrzesniu 1995 r. dosc osobliwy raport. Osobliwy dlatego, ze w jego 7-miu punktach nie
bylo slowa o tym na co nowi czlonkowie NATO, w tym Polska, mogliby liczyc w razie agresji, podczas gdy sporo
mowilo sie o tym co NATO bedzie oczekiwac od swoich nowych czlonkow.
Wreszcie, zeby Moskwe uspokoic, Francja zaproponowala, a wszyscy inni w NATO poparli ja, podpisanie z nia
jakiegos porozumienia, co skonczylo sie wspomniana Karta NATO- Rosja.
Po tym wydarzeniu, gdyby naprawde "Polska byla Polska", to powinna przynajmniej przemyslec sens
przystepowania do NATO.
Widocznie jednak Rosja byla innego zdania i Polska do NATO wchodzi, gdzie juz faktycznie, choc jeszcze
nieformalnie, jej wielki wschodni sasiad postawil swoja noge, z glosem bez porownania wiekszym...
Jak dalece w zwiazku z tym wydarzeniem zmienila sie sytuacja, warto zacytowac z Karty NATO-Rosja nastepujace
zobowiazania ukladajacych sie stron:
"... NATO i Rosja beda wspolnie budowac trwaly i powszechny pokoj na obszarze Euro-Atlantyckim ...
Wychodzac z zasady, ze bezpieczenstwo wszystkich panstw w europejsko- atlantyckiej wspolnocie jest
niepodzielne, NATO i Rosja beda pracowac wspolnie, aby przyczynic sie do powstania w Europie wspolnego i
powszechnego bezpieczenstwa ..." (podkreslenia moje).
NATO i Rosja utworzyly zatem cos w rodzaju "wspolnoty interesow", ktora ma zgodnie wspoldzialac we
wszystkich europejskich sprawach, w tym oczywiscie takze w polskich. Ustanowiona Rada NATO-Rosja bowiem,
spotykajaca sie regularnie, jest wyposazona w daleko idace uprawnienia. jesli na przyklad Polska zechcialaby
poskarzyc sie na Rosje na forum NATO, to najpierw skarga taka musialaby trafic na forum Rady NATO-Rosja!
A w ogole, to niby dlaczego Polska mialaby skarzyc sie na Rosje na forum NATO? Przeciez jednym z warunkow jej

przyjecia do NATO mialy byc jej bardzo dobre stosunki wlasnie z Rosja! Polska ze swej strony, starajac sie o
wejscie do NATO, robila co mogla, albo tak musiala robic, zeby aby nie pisnac slowkiem, ze ze strony Rosji moze
jej cokolwiek zagrazac!
Cel Moskwy "rozwodnienia" NATO zostal wiec w znacznym stopniu osiagniety. Utworzona 29 maja 1997 r. w
Sintra w Portugalii EAPC, Euroatlantycka Rada Partnerstwa, do ktorej obok 16 czlonkow NATO wchodzi 28
czlonkow NACC, Polnocnoatlantyckiej Rady wspolpracy, z Rosja i Ukraina na czele, uczynila z dotychczas znanej
Polakom instytucji autentyczna wieze Babel. Ilosc posiedzen w NATO wzrosla bowiem az 3-krotnie i szybko rosnie
nadal.
Zmiana oblicza NATO nie byla ani przypadkowa, ani zywiolowa. NATO bowiem, wbrew pozorom, jest organizacja
sojusznicza o niezbyt jasnym profilu, nie rozgraniczajac wyraznie dwoch zblizonych, ale nie identycznych pojec,
ktorymi byla "kolektywna obrona" i "kolektywne bezpieczenstwo". W okresie "zimnej wojny" akcent kladziono na
"kolektywnej obronie", podczas gdy obecnie, bez zmian w Traktacie Waszyngtonskim, akcent przesunal sie na
"kolektywne bezpieczenstwo".
Sekretarz Stanu Madeleine K. Albright na przyklad, piszac 15 lutego 1997 r. w brytyjskim tygodniku The
Economist o "rozszerzaniu NATO na wschod", o "kolektywnej obronie" nie wspomniala nawet slowem, piszac
wylacznie o "kolektywnym bezpieczenstwie", ktorym byliby objeci nowi czlonkowie Sojuszu. Wynikaloby stad, ze
ci nowi czlonkowie, a wsrod nich Polska, mogliby faktycznie nie byc objeci natowska "kolektywna obrona"!
Innymi slowy, NATO, rozbudowujac swoje instytucje, niewatpliwie "rozwadnia sie", stopniowo jakby odchodzac
przy tej okazji od swojej funkcji "kolektywnej obrony" i stajac sie organizacja "kolektywnego bezpieczenstwa", w
swej tresci polityczna, a nie wojskowa. Czym wiec naprawde jest obecnie NATO i czym jeszcze bedzie w
przyszlosci - nie wiadomo.
Rozwoj sytuacji w Europie i swiecie jest bowiem tego rodzaju, iz nie jest wykluczone zejscie NATO ze sceny
dziejowej w znanej dotychczas postaci, a na jego miejscu pojawi sie jakis "euro-atlantycki system bezpieczenstwa",
od Vancouver do Wladywostoku, ktory Rosja, przy udziale Francji, a ostatnio jakby i Niemiec, niezmordowanie
lansuje od lat. USA z kolei, jak dotad, nie maja jasnej wizji czym ma byc "nowy lad" w swiecie, ktorego narodziny
zbyt pochopnie obwiescily w 1992 r.
Najgorsze zas, ze NATO nie bardzo wie co ma robic dalej. Nie na darmo sowieccy dyplomaci szeptali w niedalekiej
przeszlosci swoim natowskim kolegom, ze "pozbawimy was wroga i zobaczymy co wtedy zrobicie..."
Rzeczywiscie, niebezpieczenstwo sowieckiej agresji silami konwencjonalnymi przeciwko Europie Zachodniej
zniknelo, podczas gdy niebezpieczenstwo wojny nuklearnej pozostalo, ale do jego zazegnania nie NATO jest
konieczne, ale partnerskie, jesli wrecz nie sojusznicze stosunki amerykansko-rosyjskie. Od lat jest bowiem
oczywiste, ze w wojnie nuklearnej pomiedzy USA a ZSRR nie moze byc zwyciezcow.
Moskwa z Waszyngtonem, mimo ze dla postronnych obserwatorow, Polakow zwlaszcza, moze to czasem wygladac
inaczej, robia wiec wszystko co mozliwe, zeby uniknac nuklearnego starcia. Wojna zreszta, jak nauczal Clausewitz,
jest tylko jednym ze srodkow osiagania celow politycznych. Zamiast wiec isc na samobojczy konflikt zbrojny,
Moskwa poszla, a Waszyngton to podjal, na rozegranie konfliktu srodkami polityczno-dyplomatycznymi. Jest
wreszcie bardzo mozliwe, ze USA i Rosja, zamiast tkwic w takim polityczno-dyplomatycznym konflikcie, stana sie
autentycznymi "strategicznymi partnerami", antychinskimi, antyjaponskimi i ... antyeuropejskimi, co zreszta Francja
nawet podejrzewa. Tym tez prawdopodobnie nalezy tlumaczyc nowa sensacje, gdzie Francja wraz z Niemcami i
Rosja zaczela tworzyc "luksemburski trojkat", ktory Jelcyn, w
marcu 1998 r., nazwal "osia" trzech panstw. I jesli tak istotnie potoczylyby sie sprawy, to NATO straci jakikolwiek
sens istnienia, a jeszcze bardziej polskie w nim czlonkostwo.
Na temat przyszlosci NATO kraza zreszta nieprawdopodobne plotki. Jedna z nich wymienia amerykanskie proby
stworzenia z Izraela, Egiptu, Jordanii, Tunisu, Maroka, Mauretanii, Albanii, b. Jugoslawii, Bulgarii, Rumunii, a
moze jeszcze Grecji, Turcji oraz niektorych b. azjatyckich republik sowieckich, jakiegos "nowego NATO",
przeciwwaznego dla Europy Zachodniej i Rosji.
Rzeczywistosc, prawde mowiac, nawet bez tych plotek, nie wyglada rozowo dla NATO. W jego szeregach poglebia
sie podzial pomiedzy USA z jednej strony, ktore coraz bardziej dominuja uzbrojeniem, a europejskimi czlonkami
Sojuszu, ktorzy, bez Anglii co prawda, chca jego "europeizacji", reaktywujac stworzona jeszcze we wrzesniu 1948 r.
UZE, Unie
Zachodnioeuropejska. Niebezpiecznie narasta tez konflikt na poludniowo-wschodniej flance NATO, pomiedzy
Turcja a Grecja, o Cypr i rozgraniczenie wod terytorialnych, co juz raz doprowadzilo miedzy nimi do groznego w
skutkach kryzysu. Obecnie, jesli Rosja wyposazy grecka czesc Cypru w rakiety przeciwlotnicze S-300, ktore Turcja
zapowiada natychmiast zniszczyc, to kto wie jaki moze byc tego rezultat.
Najgrozniejszym w skutkach problemem jest jednakze "perspektywa bezrobocia" w NATO. Gdyby nie jego akcja w
Bosni, nigdy w NATO nie przewidywana, to wlasciwie nie mialoby ono nic do roboty (sytuacje moze zmienic
napiecie w serbskiej prowincji Kosovo, gdzie w chwili pisania niniejszych slow, NATO sklania sie do interwencji
zbrojnej). W wieksza wojne w Europie nikt juz nie wierzy, a dla lokalnych wojen, zwalczania terroryzmu, przemytu
narkotykow, misji pokojowych i innych akcji, zadne NATO nie jest nikomu potrzebne. Rozwiazan dla roznych
obecnych i przyszlych wyzwan nalezy bowiem szukac, w "globalizujacym sie" swiecie i przy proliferacji broni
masowej zaglady, w skali ogolnoswiatowej, a nie regionalnej lub dwustronnej.

NATO zatem, znane Polakom z przeszlosci, nalezy juz do historii, a jakim bedzie w przyszlosci tego nikt nie
wie. Jakies "nowe NATO", zeby znalezc "zatrudnienie", musialoby wyjsc poza dotychczasowy obszar
swojego dzialania, poza Europe, a to nie jest zadna atrakcja dla wiekszosci jego dotychczasowych czlonkow i
zapewne tych nowych, Polski nie wylaczajac. "Misje pokojowe" wylaczajac juz obecnie bardzo kosztowne i
beda drozec nadal, a w skutkach beda niepewne (NATO w Bosni wydalo ponad 20 mld. dol. i jeszcze nie
wiadomo czym sie to skonczy).
Ewentualne wejscie Rosji do NATO wreszcie, najprawdopodobniej oznaczac bedzie jego likwidacje, a przynajmniej
w formie i nazwie dotychczas znanej. Co konkretnie pojawiloby sie na jego miejscu, w sytuacji gdzie nawet
"architektura" zastepujacej go organizacji nie jest nakreslona nawet w zarysach, moze byc sprawa tylko domyslow.
Reasumujac, przyszlosc NATO jest mglista. Gdyby Polska zostala jego czlonkiem tuz po jego powstaniu, lub
wkrotce potem, to taka decyzja bylaby sensowna, podczas gdy dzis jest co najmniej dyskusyjna.

2. Unia Europejska
Drugim najwiekszym i najpotezniejszym po NATO reprezentantem Zachodu jest liczaca ok. 375 milionow
mieszkancow Unia Europejska.
Po NATO, czlonkostwo w niej jest marzeniem 2/3 Polakow, a nawet 84 procent polskiego duchowienstwa
katolickiego.
Unia jednakze, nie tak jak NATO, ktore od niemal 50-ciu lat jest z traktatowego punktu widzenia instytucja czytelna
i prawnie jak dotad niezmienna, ze zmienna tylko iloscia jego czlonkow, jest z kolei instytucja niezwykle
wewnetrznie i zewnetrznie skomplikowana, malo przejrzysta, a tym samym Polakom mniej znana.
Egzystencja Unii jest znaczona roznymi etapami, ktore wraz z uplywem czasu tworza z niej instytucje-piramide, nie
zawsze zrozumiala nawet dla jej krajow czlonkowskich, nie mowiac juz o kandydatach na jej czlonkow, wsrod
ktorych jest Polska.
Aktualnie, ma za soba juz trzy "integracyjne etapy".
Pierwszym bylo stworzenie strefy "wolnego handlu", drugim "unii celnej", ze wspolna taryfa zewnetrzna, a
trzecim, obecnie w trakcie realizacji, "jednolity rynek", nie tylko z wolnym przeplywem towarow i uslug, ale takze
kapitalow i ludzi (bez ograniczen w zatrudnieniu i stalym miejscu zamieszkania).
Czwartym etapem ma byc unia walutowa i wspolny pieniadz, "Euro".
Dzialalnosc Unii Europejskiej znaczona jest tez okresowymi "drogowskazami".
Tak na przyklad, obecnie Unia dziala w mysl Traktatu z Maastricht z grudnia 1991 r., ale od czerwca 1997 r., po
przyjeciu Traktatu z Amsterdamu, czesciowo zaczyna juz dzialac zgodnie z jego duchem, choc w pelni wejdzie on
w zycie dopiero w 1999 r., po jego ratyfikacji.
W ramach Unii dzialaja ponadto trzy "europejskie wspolnoty", traktatowo niezalezne, tworzone jeszcze w latach
1950-ch, jak Europejska Wspolnota Wegla i Stali, Euratom i Wspolnota Europejska.
Kazdy z kolejnych traktatow wreszcie, wymysla nowe "filary" i nowe "cele", na ktorych opiera sie Unia w
codziennych dzialaniach. Traktat z Maastricht na przyklad, wymyslil trzy "filary".
Pierwszym jest decyzja o utworzeniu unii walutowej, przemianowaniu Europejskiej Wspolnoty Gospodarczej i
Wspolnoty Europejskiej na Unie Europejska, plus kilka innych decyzji poglebiajacych proces integracji.
Drugim filarem jest podjecie prob stworzenia wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa.
Trzecim jest szereg decyzji zwiazanych z tworzeniem jednolitego "rynku", zgodnie z decyzjami z 1987 r., jak tez
stworzenie "europejskiego obywatelstwa".
Traktat Amsterdamski z kolei, nie tylko skonsolidowal te trzy "filary", ale dorzucil cztery nowe "cele", w
rzeczywistosci dodatkowe "filary".
Celami tymi:
- nadanie priorytetu sprawom zatrudnienia i praw obywatelskich;
- ostateczne zlikwidowanie barier w swobodnym ruchu ludnosci w obrebie Unii oraz wzmocnienie jej
bezpieczenstwa wewnetrznego;
- wiekszy glos Unii w sprawach swiatowych;
- usprawnienie "instytucjonalnej struktury" Unii, majac na wzgledzie jej poszerzenie sie o nowych czlonkow.
Unia Europejska wiec, to instytucja w ciaglym ruchu, ale jednoczesnie pelna roznych zaszlosci, z ktorymi
Kazdy kraj przystepujacy do niej musi sie liczyc i ktore ciaza na jej biezacej dzialalnosci. Polska, ktora w
tworzeniu tych zaszlosci nie brala udzialu, a o wielu z nich nie wie do dnia dzisiejszego, nie biorac ponadto
udzialu w tworzeniu nowych, znajduje sie wiec w niekorzystnej sytuacji, negocjujac warunki akcesji do
instytucji ledwie jej znanej.
Mimo wszystko, nie nalezy sie tym zniechecac, pamietajac, ze Unia Europejska pod wzgledem potencjalu
gospodarczego jest niemal rowna USA, a w mocach produkcyjnych nawet je przewyzsza. Na dzien dzisiejszy na
Unie przypada ok. 1/5 udzialu w produkcji swiatowej, podczas gdy w handlu miedzynarodowym jest ona glowna
potega.

Unia Europejska, nie tak jak NATO, obejmujace dwie polkule i trzy czesci swiata, jest regionalnym ugrupowaniem,
jak dotad wylacznie zachodnioeuropejskim, nie obejmujacym jednak wszystkich krajow tego obszaru (czlonkami jej
nie sa Islandia, Norwegia i Szwajcaria).
Mimo swojego regionalnego charakteru, Unia Europejska ma jednoczesnie poglebione wiezy z wieloma krajami
zamorskimi. Status czlonkostwa stowarzyszonego z Unia posiada bowiem 71 krajow Afryki, strefy Pacyfiku i
Morza Karaibskiego, zwanymi krajami APC.
Najwazniejsze jest jednak co innego. O ile bowiem NATO moze ulec powaznym przeobrazeniom w momencie
wchodzenia do niego Polski i potem, to jeszcze bardziej jest to prawda w przypadku Unii Europejskiej.
Powodem tego sa historyczne i dzis juz niepowtarzalne przeslanki powstania Unii Europejskiej.
Konkretnie mowiac, USA, udzielajac w pierwszych latach powojennych ogromnej pomocy materialnej Europie
Zachodniej, byly zainteresowane, nawet kosztem wlasnych interesow, w rozwoju w jej lonie wzajemnej i
wszechstronnej wspolpracy. W obliczu budujacego sie bloku sowieckiego na wschod od Laby, bylo to absolutnie
nadrzednym celem polityki amerykanskiej.
Co jednakze z amerykanskich zyczen wyszloby naprawde, gdyby nie interesy narodowe Francji, nie jest absolutnie
pewne. Francja bowiem, bojac sie szybkiej odbudowy potencjalu Niemiec Zachodnich, jak tez patrzac niechetnym
okiem na dominujaca pozycje USA w powojennej Europie Zachodniej, wyszla z wlasnymi koncepcjami
zaciesniania wszechstronnej wspolpracy na tym obszarze.
Koncepcje te poszly dwoma torami:
- budowaniem ponadnarodowej kontroli nad odradzajacym sie potencjalem gospodarczym Niemiec Zachodnich;
- budowaniem "europejskiej unii obronnej", do ktorej bylyby wlaczone rowniez niemieckie oddzialy wojskowe (w
tym czasie jeszcze ich nie bylo, gdyz Bundeswehra powstala dopiero w 1956 r.).
W efekcie pierwszej koncepcji, francuski minister spraw zagranicznych Robert Schumann przedlozyl 9 maja 1950 r.
plan, opracowany przez francuskiego ekonomiste Jean Monneta, zintegrowania niektorych przemyslow w Europie
Zachodniej.
I tak doszlo do powstania 18 kwietnia 1951 r. EWWiS, Europejskiej Wspolnoty Wegla i Stali, zlozonej z 6-ciu
krajow (Francji, Niemiec Zachodnich, Wloch, Holandii, Belgii i Luksemburga).
"Wspolnota", albo Szostka", poczatkowo udane przedsiewziecie, stala sie nastepnie podstawa utworzenia w 25
marca 1957 r. "Wspolnego Rynku", zwanego EWG, Europejska Wspolnota Gospodarcza, ktora stala sie
prekursorem dzisiejszej Unii Europejskiej, powstalej w mysl Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 r.
Druga natomiast koncepcja francuska, tzw. Plan Plevena z 24 pazdziernika 1950 r., postulujaca stworzenie
europejskiej "unii obronnej", ktora nawet wspomniana juz "Szostka" wstepnie podpisala 27 maja 1952 r., zalamala
sie w wyniku odrzucenia jej przez francuski parlament 29 sierpnia 1954 r.
Przypomnienie tych wydarzen jest o tyle wazne, ze juz na poczatku integracji zachodnioeuropejskiej, ktora ostatnio
ma ambicje przerosnac w ogolnoeuropejska, ujawnily sie partykularne i wzajemnie sprzeczne interesy poniektorych
jej uczestnikow, z ktorymi polska racja stanu ma niewiele wspolnego.
Przy tworzeniu fundamentow pod "integracje europejska", pod ktorym to pojeciem do szczytu kopenhaskiego Unii
w czerwcu 1993 r. rozumiano wylacznie integracje zachodnioeuropejska, wytworzyla sie w efekcie mozaika
roznych interesow narodowych. USA, silnie osadzone w Europie Zachodniej, mialy swoje interesy, Francja swoje,
Niemcy Zachodnie
swoje, chcac zdobyc sobie miejsce w powojennej Europie na francuskich koncepcjach, a wreszcie Anglia miala tez
swoje, patrzac z rezerwa, do dzis zreszta, na te inicjatywy integracyjne, ktore moglyby podkopac jej suwerennosc.
Inne kraje liczyly sie o wiele mniej, choc niewatpliwie trzy male kraje Beneluxu wolaly widziec Niemcy Zachodnie
pod jakas ponadnarodowa kontrola, niz danie im wolnej reki.
I tak oto, proces integracji w Europie Zachodniej, jak dotad glownie gospodarczej, gorzej lub lepiej ruszyl z miejsca,
podczas gdy integracja wojskowa zalamala sie w zarodku juz prawie 45 lat temu i nie jest pewne czy uda sie ja
kiedykolwiek ozywic. Integracja polityczna z kolei, nie doczekala sie jeszcze swojej "architektury", jesli nie liczyc
jej pierwszych poczatkow w postaci CFSP, Wspolnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa, zainicjowanej
Traktatem z Maastricht i formalnie istniejacej od listopada 1993 r.
Wspolna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii, z probami jej stworzenia siegajacymi wczesniejszych czasow,
ma niezbyt chwalebna historie, czego przykladem jest sprawa "jugoslowianska", za ktora w znacznym stopniu
ponosi wine. Poczatkowo, zarowno EWG/Unia jak i USA, chcialy utrzymac Jugoslawie przy zyciu, jednoczesnie
odmawiajac jej, niestety, pomocy gospodarczej (Jugoslawia chciala tylko 1 mld. dol. w kredycie, a do dnia
dzisiejszego NATO, ONZ, EWG/Unia i poniektore kraje - wydaly juz na jej terenach ok. 30 mld. dol., nic nie
rozwiazujac).
EWG/Unia, w kazdym razie, wlaczyla sie aktywnie w wygaszanie narastajacego konfliktu w rozpadajacej sie
Jugoslawii, organizujac nawet w dniu 7 wrzesnia 1991 r. w Hadze spotkanie zainteresowanych stron. Zamiast
jednak dopomoc w rozwiazaniu konfliktu, Niemcy, wbrew stanowisku pozostalych krajow EWG/Unii, w dniu 23
grudnia 1991 r. uznaly niepodleglosc Slowenii i Chorwaci, co natychmiast go zaostrzylo. EWG/Unia, zamiast
napietnowac Niemcy, nie tylko poszla w ich slady 15 stycznia 1992 r. ale jeszcze uznala 7 kwietnia tegoz roku
niepodleglosc Bosni, w wyniku czego doszlo do znanej i krwawej wojny na jej terytorium, o ciagle jeszcze
nieznanym koncu.

Integracja zachodnioeuropejska wiec, wkrotce obchodzaca polwiecze, przezywa wiele trudnosci, ktorych korzenie
siegaja poczatkow procesu integracyjnego.
Francja, pomyslodawca integracji, kierujac sie wlasna racja stanu, w pewnym momencie zbiezna z
zachodnioniemiecka racja stanu, reprezentowana ongis przez kanclerza Adenauera, doprowadzila do powstania "osi
Paryz-Bonn", uswieconej Traktatem Elizejskim z 20 lipca 1963 r.
W efekcie tego, integracja zachodnioeuropejska stanela faktycznie tylko na dwoch filarach, francuskim i
zachodnioniemieckim, dzis niemieckim, co nadalo jej nie tylko okreslonej tresci i formy, ale nade wszystko
uzaleznilo ja od politycznej woli obu mocarstw, wartosci przeciez zmiennej.
W konsekwencji tego, "dwufilarowa integracja" stworzyla wielce zlozona sytuacje. Czym innym byl bowiem "filar
francuski" i czym innym "filar zachodnioniemiecki", dzis "niemiecki".
Wykorzystujac integracje dla wlasnych interesow, Francja, modernizujac swoje rolnictwo, glownie za bonskie
pieniadze, uczynila swoj "filar" malo solidnym. Oczywiscie, wspiera ona rowniez z wlasnej kieszeni proces
integracji, ale w ostatecznym rachunku nie ponosi jej kosztow, wplacajac aktualnie do budzetu Unii ok. 13 mld.
dolarow i odzyskujac z niego ok. 12,5 mld. dolarow. W sumie wiec, Francja tylko w bardzo niewielkim stopniu
wspomaga finansowo integracje (w przeszlosci bylo odwrotnie, gdyz to integracja ja wspomagala).
Inaczej maja sie sprawy z "niemieckim filarem". Wklady Niemiec do budzetu Unii, najwieksze wsrod krajow
czlonkowskich, siegaja 30 procent wszystkich wkladow, jednoczesnie ponad 2-krotnie przewyzszajac odpowiedni
odzysk, co w efekcie daje Niemcom 60-procentowy udzial w "czystych" wydatkach unijnych (rowna sie to ponad 10
mld. dol., wykladanych rocznie z niemieckiej kieszeni na integracje europejska).
I ten "niemiecki filar", glowny w europejskiej integracji, zaczyna sie chwiac ostatnio. Z powodu olbrzymich
wydatkow, zwiazanych ze zjednoczeniem kraju, siegajacych rocznie 65 mld. dolarow, Niemcy chca zredukowac
swoj wklad do budzetu Unii o 3,75 mld. dol. jednoczesnie chca zatrzymac odzysk z unijnego budzetu na
podtrzymywanie swojego rolnictwa i na pomoc dla obszarow b. NRD. A poniewaz podobnie chca zredukowac swoj
wklad do unijnego budzetu Holandia, Austria, Szwecja i Anglia, wiec sprawa "ukladu smarowania" integracji
europejskiej zaczyna sie powaznie komplikowac.
Problem budzetu Unii, do ktorego wklady krajow czlonkowskich wynosza 1,27 procent ich produktu krajowego
brutto, a zwiekszenie ich jest wykluczone, staje sie wiec problemem Nr. 1, co moze miec daleko idace reperkusje,
zwlaszcza w zwiazku z jej zamiarami poszerzania sie o nowych czlonkow. Nie jest bowiem pewne kto ma placic za
dalsza integracje, ktora w przypadku rozszerzania sie jej na wschod i poludnie znacznie przeciez podrozeje.
Francja, w przypadku redukcji wkladu Niemiec do budzetu Unii, nie tylko nie wyrowna powstalej luki, ale jeszcze z
pewnoscia bedzie miec do nich pretensje za "weza w kieszeni", co moze pogorszyc i tak ostatnio juz nie najlepsze
stosunki pomiedzy tymi obu krajami. To zas odbiloby sie fatalnie na perspektywach dalszej integracji w Europie.
Luki nie wyrowna tez Anglia, ktora do integracji doplaca na "czysto" ponad 2 mld. dol. rocznie, Wlochy,
doplacajace prawie 2 mld. dol., Holandia, niemal 2,5 mld. dol, czy Szwecja z Austria. Belgia, Dania, Finlandia, a
zwlaszcza Luksemburg, "kraje bogate", z integracji wiecej korzystaja niz do niej dokladaja i zapewne nie zechca
dobrowolnie tego zmienic, a nikt je do tego tez nie zmusi. Inni, zaliczani do "biednych krajow", z integracji
korzystaja. Prawie 40-milionowa Hiszpania otrzymuje rocznie na "czysto" prawie 6 mld. dol., 10,5-milionowa
Grecja ponad 4 mld. dol., 10-milionowa Portugalia niemal 2,9 mld. dol., podczas gdy 3,5-milionowa Irlandia ok. 2,3
mld. dol. Nawet 0,4-milionowy Luksemburg, najbogatszy kraj Unii, odzyskuje z Unii prawie 3-krotnie wiecej, niz.
do niej wplaca, ok. 300 mln. dol. rocznie!
Oczywiscie, zaden z tych krajow-beneficjentow nie zrezygnuje z otrzymywanej pomocy, ani tym bardziej nie bedzie
pomagal "nowicjuszom" w Unii, z ktorych jednym ma byc Polska.
Problem finansowania integracji wyglada wiec niepewnie, a bez doplacania do niej watpliwy jest jej dalszy postep.
zwlaszcza, jesli czlonkami Unii zostana kraje tak biedne jak Polska, ktore trzeba dofinansowywac w stopniu o wiele
wiekszym niz mialo to dotad miejsce w jej historii. wstepnie wymieniane sumy na ten cel, maja lacznie stanowic ok.
63 mld. dol. w okresie lat 2000-2006, a wiec tyle, ile otrzymuje rocznie od samych Niemiec terytorium b. NRD,
zamieszkale przez ok. 17 mln. ludzi. zreszta, nawet i ta suma nie jest pewna (w czasie dyskusji nad wysokoscia tej
pomocy padaly propozycje ustalenia jej na poziomie ok. 300 mld. dol., ale nie doczekaly sie one poparcia).
Nie problem pomocy jednakze, ale dalsza wspolpraca Niemiec i Francji jest najwazniejsza w procesie integracji
europejskiej. Czy Niemcy zechca nadal z nia wspolpracowac w tej dziedzinie, czy tez zaczna wycofywac sie z "osi",
orientujac sie na poglebione stosunki z Rosja i innymi krajami b. ZSRR oraz Europy Srodkowej i Wschodniej,
naturalnymi oraz tradycyjnymi rynkami zbytu i zaopatrzenia dla nich, zwlaszcza po przeniesieniu stolicy do Berlina
w 2000 r.?
Tym bardziej, ze Niemcy maja prawdopodobnie dosc dotychczasowego francuskiego patronowania, ktore
szczegolnie "dopieklo" Bonn w czasie upadku muru berlinskiego.
Moskwa, ktora tym wydarzeniem rozpoczela jednoczenie Niemiec, z procesu tego praktycznie wylaczyla trzy
mocarstwa zachodnie, ktore, jako faktyczni ich okupanci, o zamiarach czwartego okupanta powinny nie tylko
wczesniej wiedziec, ale nade wszystko wyrazic na nie zgode.
Zaskoczone wydarzeniami USA, jakos z tej klopotliwej sytuacji wybrnely, robiac dobra mine do zlej gry, ale
Anglia, a zwlaszcza Francja, nie ukrywaly swojego zdenerwowania z powodu moskiewskiej niespodzianki.
Przerazony tym francuski prezydent Mitterand sprzeciwial sie wrecz demontazowi granicy pomiedzy NRD a RFN, a
dla podkreslenia sprzeciwu, nie konsultujac swojej decyzji z Bonn, zlozyl niespodziewana wizyte w NRD w dniach
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przez niego, ani zadnego innego francuskiego prezydenta, nigdy dotad nie odwiedzanym! Francja zatem, tym
gestem, jakby chciala ratowac ginaca NRD, rzecz nie do wybaczenia i zapomnienia w Bonn.
Bonn z kolei, chcac zjednoczenia kraju, zreszta nie majac innego wyjscia, gdyz "enerdowscy" masowo przenosili sie
na zachod od Laby, musialo jakos zareagowac na wydarzenia na wschod od niej. I tak doszlo do slynnego
wystapienia kanclerza Kohla 28 listopada 1989 r., w ktorym posrednio zrobil dwie wazne aluzje, a mianowicie, ze
zjednoczone Niemcy moglyby opuscic NATO i Unie Europejska... Wystapienie Kohla wzmoglo natychmiast obawy
i nieufnosc Paryza wobec jednoczacych sie Niemiec. W rezultacie tego, podobnie jak w pierwszych latach
powojennych, Paryz wyszedl z koncepcja, osadzajaca zjednoczone Niemcy w "zjednoczonej Europie", wtedy
jeszcze nie obejmujacej Europy Srodkowej i Wschodniej.
Jak taka "zjednoczona Europa" mialaby wygladac - nie bylo bynajmniej jasne. Od czasow prezydentury gen. De
Gaulle’a kolatala sie co prawda wizja "Europy ojczyzn", nigdy blizej niesprecyzowana. Przeciwstawne jej wizje,
"europejskiej ojczyzny", jakichs "stanow zjednoczonych Europy", jak tez "partnerskiej Europy", byly podobnie
malo sprecyzowane, a nade
wszystko nieprzydatne dla praktycznych dzialan politycznych. Czas tymczasem naglil i trzeba bylo szybko
przystepowac do akcji.
Jednoczace sie Niemcy, dla "swietego spokoju", podjely francuska rekawice, ale nie bezwarunkowo. Akceptujac
zwiazanie jednoczacego sie kraju z "europejska integracja", Niemcy powrocily do koncepcji "Planu Wernera" z
1970 r. i kilku innych, ktore glosily idee stworzenia unii walutowej, a w jej ramach "waluty europejskiej", jako
nieodzownego warunku zbudowania zjednoczonej Europy. Niemieckie stanowisko, formalnie idace takze po linii
koncepcji francuskich, ktore znalazly swoj wyraz w tzw. Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r., przewidujacym
stworzenie "jednolitego rynku", w tym unii walutowej, znalazlo pozytywny oddzwiek we wspomnianym juz
Traktacie z Maastricht. Traktat zapowiedzial stworzenie unii walutowej badz w 1997 r., badz w 1999 r. (w 1995 r.
zdecydowano, ze w 1999 r.).
Istotnie, jesli Unia Europejska ma byc jakas zjednoczona Europa", a nie tylko strefa "wolnego handlu", niezmiennie
gloszona przez Anglie, to wyposazenie jej w unie walutowa i wspolna walute jest nieodzownym warunkiem
wstepnym do tego celu.
Francja, nie majac formalnych powodow do sprzeciwu, zwlaszcza ze Jacques Delors, jej przedstawiciel i do
niedawna przewodniczacy Komisji byl goracym propagatorem "Euro", rozwiazanie przyjela. W rezultacie tego, 11
krajow czlonkowskich sposrod 15-tu, od 1 stycznia 1999 r. poczynajac, zaczna tworzyc prawdziwa unie walutowa,
ze wspolna waluta "Euro", ktora po 1 lipca 2002 r. zastapi ich narodowe waluty (do przedsiewziecia nie dolaczyly
Anglia, Dania,
Grecja i Szwecja).
Rzecza godna uwagi w tym wydarzeniu jest to, ze wlasnie Niemcy powaznym autorem " Euro" i glownym
bankierem wspolnej waluty, z Europejskim Bankiem Centralnym usytuowanym we Frankfurcie nad Menem. W
krajach Unii zaczeto nawet szeptac z tego powodu, ze na jej czele stoi faktycznie "wielka trojka", niemiecka, a
konkretnie kanclerz Helmut Kohl, Theo Waigel, niemiecki minister finansow oraz Hans Tietmayer, prezes
Bundesbanku, niemieckiego banku centralnego.
"Euro", zwany tez "Euro 11", rodzac sie i rezydujac w Niemczech, w 32 procentach podbudowany potega DM,
niemieckiej marki, sluzacej ponadto jako wzorzec dla "europejskiej waluty", podobnie jak Bundesbank dla
Europejskiego Banku Centralnego, moze wiec miec decydujace znaczenie dla dalszego istnienia Unii Europejskiej.
Jako glowny architekt "Euro", Niemcy ustalily dla tej "unijnej waluty" wrecz drakonskie kryteria i stad nie wiadomo
jeszcze kto tym kryteriom sprosta w praktyce. Same Niemcy mialy klopoty ze zmieszczeniem sie w nich, nie
mowiac juz o kilku innych krajach, ktore tylko na "sile" dopasowaly sie w ostatniej chwili. Francja, ktora chciala
zlagodzic niektore drakonskie kryteria, spotkala sie z twardym niemieckim "Nein!", ktore postawilo ja w obliczu
dylematu, badz wycofania sie z przedsiewziecia, co przy jej 20-procentowym udziale w "Euro" skonczyloby sie jego
martwym porodem, Niemcy zas moglyby to wykorzystac do dystansowania sie od Unii, badz podjac ryzyko dla
zachowania z nimi "osiowych" stosunkow.
Co z tego wyniknie w przyszlosci, tego nikt nie wie, ale jesli kryteriom "Euro" w najblizszych latach nie sprosta
wlasnie Francja, to wypadajac z przedsiewziecia zalamie dalszy postep integracji w Europie, za co ona, a nie
Niemcy, poniesie odpowiedzialnosc.
Gdyby zas same Niemcy nie mogly sprostac wlasnemu pomyslowi, rzecz rowniez mozliwa, to grozic to moze
identycznymi konsekwencjami, choc wiekszymi w skali, dla europejskiej integracji. "Euro" nie cieszy sie poparciem
az 2/3 Niemcow, co w przypadku jego zalamania sie - podkopie ich zaufanie do kontynuowania "integracji
europejskiej", co moze byc jej koncem.
Dalsza wiec przyszlosc Unii Europejskiej zalezy od sukcesu lub fiaska "Euro". Ktora z tych dwoch alternatyw okaze
sie prawda, nie mozna przewidziec, gdyz jego losom zagrazaja co najmniej dwa niebezpieczenstwa.
Pierwszym, jest "osamotnienie" unii walutowej, bez uzupelnienia jej unia finansowa, co moze byc jej "marszem na
jednej nodze", rzecz w praktyce niemozliwa.
Drugim, jest prawdopodobienstwo zniszczenia "Euro" przez miedzynarodowych spekulantow walutowofinansowych, glownie amerykanskich. "Euro" bowiem zamierza zmierzyc sie z Dolarem, co moze byc poczatkiem

jego konca.
Kolejnym wyzwaniem dla przyszlosci Unii jest zapowiadana, ale ciagle nie uzgodniona, reforma jej instytucji,
przedsiewziecie nieodzowne dla jej obecnego i przyszlego funkcjonowania.
Unia Europejska ma aktualnie nastepujace instytucje:
- Rada Europejska (nie mylic z Rada Europy!), skladajaca sie z szefow panstw oraz rzadow krajow
czlonkowskich i spotykajaca sie dwa razy do roku na tzw. szczytach;
- Rada Ministrow, skladajaca sie z szefow roznych resortow krajow czlonkowskich (w zaleznosci od potrzeb
raz moga to byc ministrowie spraw zagranicznych, a raz ministrowie rolnictwa, finansow i gospodarki itp.);
- Komisja Europejska, skladajaca sie z 20-tu Komisarzy, z 5-letnia kadencja, sposrod ktorych dokonuje sie
wyboru Przewodniczacego Komisji i dwoch wiceprzewodniczacych (duze kraje czlonkowskie, jak Niemcy,
Francja, Anglia, Wlochy i Hiszpania maja po dwoch komisarzy, pozostale zas po jednym);
- Parlament Europejski, 626-mandatowy, jednoizbowy, o 5-letniej kadencji, pochodzacy z wyborow
bezposrednich w krajach czlonkowskich (Niemcy dla przykladu, maja w nim 99 mandatow, Francja, Anglia i
Wlochy po 87, Hiszpania 64, Austria 21, a Luksemburg 6);
- Trybunal Europejski, skladajacy sie z 15-tu sedziow (Kazdy kraj czlonkowski ma po jednym reprezentancie
narodowym);
- Europejski Bank Inwestycyjny, najwiekszy tego rodzaju w swiecie (udzielil w ciagu swojego 7- letniego ok.
24 mld. dol. niskooprecontowanych pozyczek);
- Europejski Bank Centralny (istnieje dopiero od 1 czerwca 1998 r. i stad nie figuruje jeszcze oficjalnie wsrod
unijnych instytucji).
Dwa z tych organow, Rada Ministrow i Komisja, wymagaja pilnego zreformowania, zwlaszcza w perspektywie
rozszerzania sie Unii Europejskiej o nowych czlonkow.
Reforma tych dwoch instytucji wiaze sie jednak z innym, wysoce skomplikowanym aspektem procesu integracji
europejskiej.
Integracja wystartowala bowiem najpierw jako "Szostka", z czasem rozszerzajac sie na inne kraje. W 1972 r. z
"Szostki" zrobila sie "Dziewiatka", kiedy dolaczyly do niej Anglia, Dania i Irlandia.
W 1981 r., po przystapieniu Grecji, "Dziewiatka" stala sie "Dziesiatka", w 1986 r., z Hiszpania i Portugalia, stala sie
"Dwunastka", aby w 1995 r., z Austria, Finlandia i Szwecja, stac sie "Pietnastka".
Obecnie, po formalnym rozpoczeciu sie 31 marca 1998 r. procesu negocjacji o akcesje 6-ciu krajow, Cypru, Estonii,
Polski, Republiki Czeskiej, Slowenii i Wegier, Unia moze stac sie "Dwudziestka Jedynka". A poniewaz w kolejce
stoi jeszcze nastepna 5-tka krajow, Bulgaria, Litwa, Lotwa, Rumunia i Slowacja, Unia ma perspektywe zostania
"Dwudziestka Szostka", z 500 milionami mieszkancow.
Tak szybki, ilosciowy rozrost Unii, stwarza dla niej niebotyczne problemy instytucjonalne.
Dawna bowiem zasada jednomyslnosci powoli zanika, ustepujac stanowisku wiekszosci, co wymaga skrupulatnego
rozdzialu glosow wazonych, aby "duze kraje" nie zdominowaly "malych krajow" i odwrotnie, zachowujac przy tym
zdobyte wczesniej pozycje poszczegolnych krajow czlonkowskich.
Dla rozwiazania tych komplikacji powolano co prawda specjalne forum, Miedzyrzadowa Konferencje, IGC, ale
rozpoczete przez nia prace w marcu 1996 r., ktore mialy zakonczyc sie do lipca 1997 r., utknely na martwym
punkcie i nie wiadomo jaki bedzie ich final. wstepnie ustalono, ze Parlament Europejski nie przekroczy 700
mandatow, a Komisja 20-tu komisarzy. Inne sprawy sa "w lesie", a wstepnie uzgodnione maja niepewna przyszlosc.
Duze panstwa na przyklad, sa gotowe zrezygnowac z przywileju posiadania po dwoch komisarzy, ale skoro ma ich
byc nie wiecej niz. 20-tu, to w przypadku rozrostu Unii do 21 czlonkow, a jeszcze bardziej do 26-ciu, nie wszyscy z
nich mogliby miec "swoich" komisarzy, ale komu ich nie dac i komu ich odebrac? Panstwa, rezygnujace z
posiadania dwoch komisarzy,
domagaja sie ponadto rekompensaty w "glosach wazonych" w Radzie Ministrow, ktorych obecnie jest 87, przy
wiekszosci kwalifikowanej w wynoszacej 62 glosy. Po wejsciu do Unii nowych czlonkow rozdzial tych glosow, juz
dzis wysoce niekorzystny dla niektorych panstw, skomplikuje sie niepomiernie i dotad nie jest jasne jak ten problem
bedzie rozwiazany.
Aktualnie bowiem, cztery "duze kraje", Niemcy, Francja, Anglia i Wlochy, maja w Radzie Ministrow po 10 glosow
Kazdy, co juz jest niezupelnie sprawiedliwe dla Niemiec, 82-milionowego kraju, ktory ma tyle samo glosow co 57milionowe Francja, Anglia i Wlochy. Jeszcze bardziej nonsensowny rozdzial glosow ujawnia sie w pelni we
wszystkich innych przypadkach. Malenki Luksemburg na przyklad, ma 2 glosy, czyli jeden glos reprezentuje ilosc
200 tysiecy obywateli,
podczas gdy w przypadku Niemiec, jeden glos reprezentuje az 8,2 milionow obywateli, roznica ponad 40-krotna, w
demokratycznej przeciez Unii!
Rozdzial glosow wazonych, w sytuacji odchodzenia Unii od zasady jednomyslnosci i przechodzenia na "zasade
wiekszosciowa", efekt rozszerzania sie jej o nowych czlonkow, grozi jej podzialami na "Europy roznych szybkosci",
co faktycznie moze oznaczac jej dezintegracje wewnetrzna.
Podobnych dziwolagow z rozdzialem glosow w Radzie Ministrow Unii jest znacznie wiecej, a po jej ewentualnym
powiekszeniu sie o nowych czlonkow, bedzie ich jeszcze wiecej, naruszajac jej wewnetrzny i wysoce delikatny
uklad sil. W chwili obecnej zadna z dwoch grup krajow czlonkowskich, dzielacych sie z grubsza na "duze" i na

"male", nie moze przeglosowac drugiej, ale po naplywie nowych czlonkow, glownie "malych", sytuacja ta moze
ulec radykalnej zmianie, co juz
wywoluje zazarte spory. Niektore kraje, jak Belgia, wyszly nawet z propozycja, zeby glosy w Radzie rozdzielac nie
wedlug demograficznego kryterium, ale "dochodowego". W mysl tej propozycji, Polska, ktorej produkt krajowy
rowna sie produktowi 5-milionowej Finlandii, mialaby tylko 3 glosy, a nie jak demograficznie rowna jej Hiszpania,
ktora ma 8 glosow. Projekt belgijski na szczescie upadl, ale swiadczy on najlepiej o charakterze sporow.
Innym dylematem jest tez nowy rozdzial mandatow w Parlamencie Europejskim i jego funkcjonowanie. Dzis,
bardziej niz w przeszlosci, ma on moznosc "wspoldecydowania" o sprawach Unii, ale nie bedac jeszcze w pelni
uprawnionym parlamentem, na wzor narodowych, nie bardzo wie co ma robic.
Sprawa sama w sobie jest natomiast Trybunal, ktory wlasciwie nikomu nie podlega, a jego decyzje staja sie wiazace
nawet dla prywatnych podmiotow prawnych w Unii. Jako wybitnie "prorynkowy", rozmontowuje on szereg oslon
socjalnych, nadajac jednoczesnie wielkiemu kapitalowi nieograniczone swobody dzialania. Dlatego wlasnie jego
rola zaczyna byc coraz
bardziej kontrowersyjna.
Nowopowstaly Europejski Bank Centralny, ktory wystartowal od 400 funkcjonariuszy, z przewidywana iloscia pod
koniec 1998 r. ok. 900, to znow problem sam w sobie. Banki centralne w wiekszych krajach Unii bowiem, licza po
ok. 10 tys. funkcjonariuszy i kto wie czy EBC nie pojdzie w ich slady. Nikt tez dokladnie nie wie komu EBC bedzie
konkretnie podlegal.
Najwiekszym chyba problemem jest wreszcie Komisja, faktyczny rzad Unii. Jej 15 tysiecy funkcjonariuszy,
liczebnoscia dwukrotnie przewyzsza wszystkie inne unijne instytucje i agencje.
Komisja zatem, to instytucja potezna, ale jednoczesnie niezwykle zbiurokratyzowana. Z jej lona wychodza rozne
inicjatywy i pomysly, o bardzo duzym znaczeniu, jak na przyklad "Agenda 2000", czyli plan dzialan calej Unii na
najblizszy okres. W jej dyspozycji jest tez unijny budzet oraz caly szereg innych dzialan, jak ..."szpiegowanie"
chlopow finskich z satelitow na orbicie, czy aby nie sieja czegos zabronionego przez "wspolna polityke rolna"!
Odnosnie budzetu w dyspozycji Komisji, to nie ma jasnosci co bedzie z nim w przyszlosci. Aktualnie wynosi on ok.
93 mld., jest zmienny ze wzgledu na swoja "ruchoma" podstawe, a jego podzial, to wieczna niepewnosc i powod do
zazartych klotni. Podobnie nie jest znany los wspolnej polityki rolnej" i tzw. pomocy regionalnej, ktore na godzien
najbardziej absorbuja Komisje.
Odnosnie wysokosci budzetu, w obliczu poszerzania sie Unii na wschod i poludnie, to fakt zamrozenia wkladow do
niego, na poziomie 1,27 procent produktu brutto kraju czlonkowskiego, protestowany zreszta przez Niemcy, jest
problemem niezwykle waznym i delikatnym. Pol biedy jeszcze, jesli produkt ten bedzie wzrastal w przyszlosci, co
automatycznie zwiekszy wklady do budzetu. Ale co bedzie w przypadku jego stagnacji, czy nawet spadku? A w
ogole, jesli Unia ma pomoc "biednym" kandydatom w przystapieniu do jej szeregow, to dlaczego nie chce
przeznaczyc wiecej pieniedzy na ten cel?
Pieniedzy moze nawet byloby wiecej, gdyby Unia dotrzymala swoich wlasnych obietnic, redukujac swoje wydatki
na "wspolna polityke rolna", ale wysilki Komisji w tym kierunku spotykaja sie z gwaltowna opozycja krajow z niej
korzystajacych. Ciagla akcesja do Unii poglebia wreszcie jej wewnetrzne zroznicowanie. Nawet w obrebie obecnej
"Pietnastki" jest ono znaczne, komplikujac proces integracji.
A co bedzie, jesli obok obecnych "biednych krajow" Unii, Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, liczacych lacznie
ok. 65 milionow ludzi, z niektorymi z nich juz wychodzacymi z tej grupy, pojawi sie jedenascie krajow, z ktorych
doslownie wszystkie uwazane sa za biedne?
Jak wobec tego patrzec na dorobek "integracji europejskiej", ucielesnionej w Unii?
Niewatpliwie, ma ona szereg osiagniec na swoim koncie, choc z drugiej strony wiele z nie sa jej czlonkami, dobily
sie nie mniejszych osiagniec, pozostajac poza nia.
"Wspolna polityka rolna", sztandarowe przedsiewziecie Unii, trwajaca od 1962 r., kiedys pochlaniajaca ok. 70
procent jej budzetu, a dzis nadal ok. polowy, zmniejszyla co prawda udzial i bezwzgledna liczebnosc ludnosci
rolniczej w strukturze demograficznej krajow czlonkowskich, ale jakzez olbrzymim kosztem. Niektorzy zarzucaja
nawet tej polityce wygnanie masy ludzi z rolnictwa do miast, zwiekszajac tam ilosc bezrobotnych, a tym samym
zasilki dla nich swiadczone z kasy panstwowej, czyli podatnika. Krytycy przypominaja tez, ze zywnosci w Unii
produkuje sie o 1/5 za duzo, ze skladuje sie ja potem wielkim kosztem, albo jeszcze wiekszym wywozi za granice,
ponizej kosztow produkcji, dezorganizujac przy okazji handel swiatowy produktami rolnymi.
I to jest prawda. CAP, unijna "wspolna polityka rolna", byla dziesiatkami lat glownym kamieniem niezgody
najpierw w GATT, Ukladzie Ogolnym o Taryfach Celnych i Handlu, a dzis jest nie lepiej w nowopowstalej WTO,
Swiatowej Organizacji Handlu.
Ile strat z tego powodu poniosla gospodarka swiatowa - nie sposob obliczyc.
Produkowana zywnosc w krajach Unii jest ponadto za droga, prawie dwukrotnie drozsza od amerykanskiej, co
ujemnie wplywa na wzrost wewnetrznego popytu na artykuly nierolnicze, hamujac tym samym ekspansje
gospodarcza i redukujac stope zyciowa ludnosci. "Wspolna polityka rolna" ma co prawda przejsc juz niedlugo do
historii, ale moment jej zgonu opoznia sie, pochlaniajac w miedzyczasie kolejne dziesiatki miliardow dolarow.
Drugie wielkie przedsiewziecie, tzw. pomoc regionalna, ktora okresami pochlania do 40 procent unijnego budzetu,
to nastepna seria nonsensow, czego ilustracja byl cytowany powyzej przyklad Luksemburga. Kryteria "pomocy

regionalnej" sa bowiem takie, ze w razie nie osiagania przez jakis obszar kraju czlonkowskiego 75 procent sredniej
w Unii, kwalifikuje sie on do wsparcia z jej budzetu. Skutek tego jest zas taki, ze najbogatszy kraj Unii,
Luksemburg, korzysta wlasnie z takiej pomocy, jako ze jedna z jego czesci ma akurat przejsciowe trudnosci. Tym
wlasnie tlumaczy sie wspomniany juz powyzej "luksemburski dziwolag" w postaci 3-krotnie wiekszego odzysku niz
wkladu do unijnego budzetu.
Tego rodzaju "kwiatki", choc nie one sa glowna przyczyna spadajacej popularnosci kontynuowania "integracji
europejskiej", odbijaja sie potem echem przy roznych okazjach glosowania powszechnego i badan opinii publicznej.
Jeszcze kilka lat temu prawie 75 procent ludnosci krajow czlonkowskich Unii bylo do niej przychylnie
nastawionych, podczas gdy
dzis tylko 47 procent, czyli wiekszosc jest jej przeciwna, lub w najlepszym wypadku obojetna. Austria i Szwecja
zaluja przystapienia do Unii i gdyby wyborcy mieli dzis okazje, to mogliby odrzucic przynaleznosc do niej. We
Francji z kolei, ledwie polowa ludnosci udziela jej poparcia, a w Niemczech, wedlug sondazy opinii publicznej, az
2/3 ludnosci jest jej przeciwna. Anglicy wreszcie, mimo ze ogolnie Unie popieraja, to jednakze nie chca zadnego
poglebiania procesow
integracji, grozacych podkopaniem suwerennosci narodowej.
Integracja zachodnioeuropejska, ktorej zewnetrznym wyrazem jest Unia, wywoluje wreszcie szereg innych refleksji.
Czy jej dotychczasowy efekt jest korzystny dla krajow uczestniczacych w tym procesie, czy moze wlasnie
negatywny?
Odpowiadajac na to pytanie tylko na podstawie tempa wzrostu gospodarczego tych krajow w ostatnim 40-leciu wniosek jest negatywny, chociaz mozna spierac sie czy nie byloby jeszcze gorzej pod nieobecnosc procesu
integracyjnego.
A co do tempa rozwoju, to w latach 1960-ch wynosilo ono w krajach Unii 4,8 procent sredniorocznie, w latach
1970-ch spadlo do 3 procent, w latach 1980-ch spadalo nadal, wynoszac 2,4 procent, a w latach 1991-1997 obnizylo
sie jeszcze do 1,7 procent. Wynikaloby stad, ze tempo rozwoju w krajach Unii spadalo w miare poglebiania sie
integracji, wniosek dosc klopotliwy dla jej entuzjastow. W USA w ciagu dwoch miesiecy stworzono wiecej miejsc
pracy, niz w Unii w ciagu ubieglego 10-lecia!
W sytuacji, gdzie w Unii jest 18 milionow bezrobotnych, a wedlug niektorych danych nawet 25 milionow, tego
rodzaju obraz sytuacji nie pomaga jej pozytywnemu wizerunkowi.
W obliczu takich faktow zrozumiale jest, ze "euroentuzjasci" nie ciesza sie popularnoscia, podczas gdy takie
okreslenia jak "eurosceptycyzm" i "euroskleroza" staja sie w Unii coraz popularniejsze. Zwolennikow rozszerzania
sie Unii w kierunku wschodnim i poludniowym jest tez coraz mniej, a gdy do opinii publicznej dotra jeszcze koszty
tego przedsiewziecia, to moze z czasem znikna zupelnie.
Bezpowrotnie bodajze, minely tez czasy takich "Europejczykow" jak francuscy architekci integracji w osobach Jean
Monneta i Roberta Schumanna, czy niemieccy jej promotorzy, jak Konrad Adenauer i Walter Hallstein, a wreszcie
tacy aktywni jej propagatorzy, jak belgijski Henri Spaak, luksemburski Joseph Bech, czy wloski Alcide De Gasperi.
Jeden z ostatnich wielkich "Europejczykow", dlugoletni francuski prezydent Francois Mitterand, odszedl niedawno
juz na zawsze, a nastepny, niemiecki "wieczny" kanclerz Helmut Kohl, jesli przegra we wrzesniu 1998 r. wybory,
bedzie bodajze ostatnim z tej serii.
Reasumujac, idea integracji regionalnej, w "globalizujacym sie" swiecie, przy bardzo silnych i nadal
rosnacych "patriotyzmach lokalnych", ktore zagrazaja nawet jednosci panstw narodowych, jak to ma
miejsce we Wloszech, nie cieszy sie popularnoscia. A w kazdym razie nie w stopniu gwarantujacym jej
sukces. W przypadku poprawy koniunktury i spadku bezrobocia, plagi nieznanej dotad w takiej skali w
powojennej Europie Zachodniej, stosunek ten moze oczywiscie ulec zmianie na lepsze. W przypadku jednak
jej pogarszania sie i wzrostu bezrobocia, a nade wszystko przyspieszonego demontazu "spolecznej gospodarki
rynkowej", dorobku zarowno lewicy jak i prawicy w tym regionie, idea integracji europejskiej padnie tego
ofiara, a w konsekwencji tego egzystencja Unii Europejskiej stanie pod znakiem zapytania.

3. Polska w NATO
W swietle powyzszych wywodow, problem polskiego czlonkostwa w NATO, zmusza do glebszych refleksji.
Do NATO, przede wszystkim, nie wstepuje sie bez jego wyraznego zaproszenia.
Tak na przyklad, kiedy 6 lipca 1948 r. piatka sygnatariuszy Paktu Brukselskiego rozpoczela rozmowy z USA i
Kanada na temat powolania do zycia NATO, to po osiagnieciu wstepnego porozumienia, 15 marca 1949 r.
zaproszono jeszcze Danie, Islandia, Norwegie, Portugalia i Wlochy, traktujac je jako jego wspolzalozycieli. Potem,
17 pazdziernika 1951 r., zaproszono do czlonkostwa w NATO Grecje i Turcje, podpisujac z nimi po pieciu dniach
negocjacji protokol o akcesji, ktory po ratyfikacji wszedl w zycie 18 lutego 1952 r. Niemcom Zachodnim z kolei, 23
pazdziernika 1954 r., zaproponowano czlonkostwo w NATO. Po krotkich negocjacjach oraz ratyfikacji
porozumienia, kraj ten zostal jego czlonkiem 5 maja 1955 r. Z Hiszpania wreszcie, NATO, tuz po jej zaproszeniu, w
dniach 11-12 grudnia 1981 r. przeprowadzilo " ekspresowe" negocjacje, podpisujac protokol o akcesji, ktory po
ratyfikacji wszedl w zycie 30 maja 1982 r.
I oto, ta tradycyjna juz procedura akcesji do NATO, z powodow niezbyt jasnych, zostala radykalnie zmieniona w

przypadku Polski, Republiki Czeskiej i Wegier. Krajow tych nikt bowiem do NATO nie zapraszal. Przeciwnie, do
polowy 1993 r. NATO zachowywalo klopotliwe milczenie na ich "odzywki", a nawet miejscami jakby je
zniechecalo do pukania do jego drzwi.
Niecodziennosc sytuacji wynikala takze i stad, ze zaden z kandydatow do NATO nie twierdzil, iz grozi mu
jakiekolwiek niebezpieczenstwo z zewnatrz, zwlaszcza ze strony Rosji, nie mowiac juz o tym, ze Republika Czeska
nawet nie graniczy z zadnym z krajow b. ZSRR. Zreszta, NATO o zadnym zagrozeniu nie chcialo nawet slyszec!
Po zawarciu w dniu 19 listopada 1990 r. Paryskiego Porozumienia w sprawie redukcji sil konwencjonalnych NATO
i ukladu Warszawskiego w Europie, CFE w angielskim skrocie, bylo juz pewne, ze wiekszej wojny na jej
kontynencie nie bedzie, a w kazdym razie nie pomiedzy Wschodem a Zachodem. Ten nowy stan rzeczy znalazl
nastepnie swoj wyraz na rzymskim szczycie NATO, odbytym w dniach 4-7 listopada 1991 r., w przyjetej "Nowej
Koncepcji Strategicznej", ktora otwarcie juz wykluczala konfrontacje zbrojna w Europie, przyjmujac " Deklaracje o
Pokoju i wspolpracy" oraz tworzac NACC, Polnocnoatlantycka Rade wspolpracy, do ktorej weszly kraje NATO i
ukladu Warszawskiego.
Po rozpadzie ZSRR, wylaniajaca sie "nowa Rosja" uznano bardzo szybko za kraj demokratyczny i prawie o
gospodarce rynkowej, wobec czego zniknely przeslanki ideologiczno- polityczne dla konfliktu zbrojnego.
Amerykanski prezydent Clinton i rosyjski prezydent Jelcyn przeszli na "ty", podobnie jak Jelcyn z kanclerzem
Kohlem. Zamajaczyly sie rowniez perspektywy przejscia na partnerskie, a nawet strategiczne stosunki
amerykansko-rosyjskie. I nic dziwnego, ze tak wlasnie zaczela sie rozwijac sytuacja. NATO, USA w szczegolnosci,
na ktorych spoczywa glowny obowiazek obrony Zachodu, wiedza przeciez doskonale, ze Rosja, majac olbrzymi
arsenal broni masowej zaglady, przed ktora jak dotad nie ma obrony, jesli zechce, to moze zniszczyc swoich
potencjalnych przeciwnikow w ciagu niecalej godziny... A ze w odwecie rowniez ona moze byc zniszczona, to mala
stad pociecha.
NATO wiec, USA przede wszystkim, robi co moze, zeby Rosje jakos "uglaskac", przymykajac nawet oczy na jej
anomalie i ekscesy, gdyz alternatywa jest juz tylko nuklearny holocaust. Takie stanowisko ma jednak okreslone
konsekwencje. Kraje NATO, traktujac Rosje w sposob wyjatkowy, pompuja w nia kapitaly na wielka skale. W
ciagu ostatnich 7-miu lat wpompowano w nia prawie 100 mld. dolarow, a zanosi sie na jeszcze wiecej. Rosja,
wiedzac o swojej "wyjatkowosci", bierze beztrosko co jej Zachod daje, otrzymywanych sum nie zwraca, wyciagajac
reke po nowe, a otrzymywane wywozi za granice, uczestniczac na wlasna reke i wspolnie z "narkobiznesem", w
miedzynarodowej spekulacji finansowo-walutowej.
Czolowka krajow zachodnich zas, G-7, Grupa Siedmiu, skladajaca sie z USA, Japonii, Niemiec, Francji, Anglii,
Wloch i Kanady, jakby tego nie tylko nie widziala, ale jeszcze chciala podkreslic "wyjatkowosc" Rosji poprzez
doproszenie Rosji do swojego grona w maju 1998 r.! Tym samym Rosja zostala Zachodem, w dodatku jego
"smietanka", czlonkiem ekskluzywnego klubu...
W tych okolicznosciach, czlonkostwo Polski w NATO, prawde mowiac, wyglada dosc niecodziennie. Gdzie
bowiem ma ona teraz szukac schronienia i przed kim wlasciwie? przeciez dookola niej sami tylko "przyjaciele"!
A co do schronienia, to istotnie, w Traktacie Waszyngtonskim, na ktorym zbudowane jest NATO, jest formalnie
takie schronienie, a mianowicie jego Artykul 5, ktory mowi, ze agresja przeciwko jednemu z jego czlonkow jest
agresja przeciwko nim wszystkim. Nie bardzo jednak wiadomo co konkretnie mialoby z tego wynikac. Odpowiedz
na agresje, w mysl Artykulu, moze byc bowiem kolektywna lub indywidualna, ale takiego obowiazku wlasciwie nie
ma, ani nie musi on byc wylacznie natury wojskowej. W sytuacji kiedy NATO przechodzi od "kolektywnej obrony"
do "kolektywnego bezpieczenstwa", co znalazlo juz wyraz w Karcie NATO-Rosja, obowiazek ten stal sie jeszcze
bardziej watpliwy. A jesli jeszcze zwazyc, ze ten dosc enigmatyczny Artykul ma byc podobno anulowany, lub
zasadniczo zmieniony, na waszyngtonskim szczycie NATO w kwietniu 1999 r., przy okazji uchwalania kolejnej
Koncepcji Strategicznej, wiec zatracenie przezen charakteru wielostronnego sojuszu wojskowego jest tym bardziej
prawdopodobne.
A tak na marginesie tego problemu, to dla bezpieczenstwa zewnetrznego Polski bez porownania wieksza wartosc od
tych w NATO, mialyby gwarancje udzielone przez USA, jak to ma miejsce z Japonia, Korea Poludniowa i Izraelem.
Polska jednakze ani takich gwarancji nie poszukiwala, ani tez USA nigdy ich nie proponowaly. Brak
zainteresowania USA takimi
gwarancjami ma swoje glebsze przyczyny. Opinia publiczna w USA bowiem, ktora w 65-ciu procentach przychylna
jest czlonkostwu Rosji w NATO, nie uwaza juz Europy jako obszar zywotnie wazny dla bezpieczenstwa kraju.
Podobnego zdania jest Kongres USA. Administracja wreszcie, kierujac sie "doktryna Clintona", ogloszona przez
prezydenta 27 wrzesnia 1993 r. z trybuny 48 sesji Zgromadzenia Ogolnego Narodow Zjednoczonych, mowi ponadto
o rozszerzaniu demokracji na wschod, a nie zadnego NATO!
Prezydent Clinton wreszcie, na spotkaniu w poczatkach marca 1994 r. z dzialaczami amerykanskimi pochodzenia
wschodnioeuropejskiego, mowil o bezpieczenstwie tego regionu, a nie jego obronie jako lezacym interesie USA.
Polska zatem, mimo czlonkostwa w NATO, w przypadku agresji Rosji, moze nie doczekac sie zadnego
solidarnego wsparcia wojskowego z jego strony, gdyz USA nie sa na to zdecydowane.
Czy Polska, jej wladze w szczegolnosci, wpraszajac sie do NATO, nie wiedzialy o tym, czy nie chcialy wiedziec,
czy wreszcie kierowaly sie jakimis innymi wzgledami, ktorych nigdy narodowi nie wyjasnily?
Oczywiscie, Polska, doswiadczona skutkami zlego sasiedztwa, w sytuacji nie zapraszania jej do korzystnych dla niej
sojuszow, powinna nawet sama wpraszac sie do nich.

W polskich realiach jednakze, cos takiego musi byc robione z "glowa", a nie lapu-capu i w aurze klopotliwych
niedomowien w dodatku.
Najpierw przeciez, po powstaniu III RP, zaczeto cos mowic o "zbrojnej neutralnosci", ale dosc szybko ja zarzucona
na rzecz "zachodniej opcji", czyli oparcia w NATO, Unii Europejskiej i Unii Zachodnioeuropejskiej.
I rzeczywiscie, polska "zbrojna neutralnosc", w sytuacji gdzie wydatki na obrone narodowa sa ponad dwukrotnie
mniejsze niz od niemal 4-krotnie mniejszej Szwecji, ktora w dodatku nie graniczy z zadnym potencjalnym
agresorem, sa wrecz smieszne. Niemcy, sasiad Polski, wydaja ponad 13-krotnie wiecej od niej na obrone, a Rosja
ok. 30-krotnie!
Polska zatem, nawet zwiekszajac swoje wydatki na obrone 10-krotnie, rzecz gospodarczo niemozliwa, o zadnej
"zbrojnej neutralnosci" marzyc wiec nie moze. Albo bedzie po prostu neutralna, nie "zbrojnie neutralna", albo musi
poszukiwac skutecznych sojuszow na zewnatrz.
Decyzja w tej sprawie zostala podjeta, znajdujac swoj wyraz 2 listopada 1992 r. w dwoch dokumentach roboczych
prezydenckiego BBN, Biura bezpieczenstwa Narodowego, nazwanych szumnie "doktryna obronna".
Tego rodzaju stanowisko jednakze jest niezrozumiale, jesli wrecz nie niebezpieczne, w swietle podjetych przez
Polske zobowiazan przy okazji podpisywania protokolu o rozwiazaniu ukladu Warszawskiego. Polska bowiem
zobowiazala sie, podobnie jak wszyscy inni jego dawni czlonkowie, do nie przystepowania do zadnego innego
sojuszu, ktory zagrazalby ktoremukolwiek z nich. Skoro w dodatku Rosja od poczatku formalnie sprzeciwia sie
przystepowaniu b. czlonkow
ukladu Warszawskiego do NATO, to sprawa jest tym bardziej powazna.
Czyzby to wlasnie bylo powodem "lamancow myslowych" prezydenta Walesy, ktory raptem, mowiac niby o woli
Polski wejscia do NATO, zaczal opowiadac o NATO-bis, okresleniu nigdy przez niego nie zdefiniowanym i
wywolujacym w swiecie sporo zamieszania?
A sprawa jest bardzo powazna w swietle istniejacych wokol Polski realiow. Na odbytym w Moskwie posiedzeniu
Rady bezpieczenstwa w dniu 23 kwietnia 1993 r., Rosja potwierdzila istnienie w Europie Srodkowej i Wschodniej
swojej strefy wplywow, nazywanej strefa "historycznego zainteresowania", lub po prostu "nasza strefa". Co wiecej,
kategorycznie tez
zapowiedziala, ze strefy tej bedzie bronic, a poniewaz jej doktryna wojenna z 3 listopada 1993 r. wyraznie
stwierdza, ze w razie potrzeby pierwsza siegnie do broni nuklearnej, wiec sprawa wyglada groznie. Oswiadczenia z
16 maja 1997 r. marszalka Jewgienija Szaposznikowa, doradcy wojskowego Jelcyna, ze Rosja bedzie uzywac
"nuklearnej palki" w obronie swoich interesow, nie mozna sobie lekcewazyc.
W tych okolicznosciach, przy braku zachety ze strony NATO, nie mowiac juz o braku jego zaproszenia, pukajaca do
jego drzwi Polska postawila sie we wrecz podejrzanym swietle.
Podejrzanym dlatego, ze to Moskwa przeciez, prowadzac wojne "polityczno-dyplomatyczna" z NATO, pierwsza
zapukala do jego drzwi! Nie poszukujac w nim czlonkostwa co prawda, ale niemniej jednak. Od wizyty w Kwaterze
NATO w Brukseli, w dniu 19 grudnia 1989 r., sowieckiego ministra spraw zagranicznych Eduarda Szewardnadze,
zaczely sie bowiem
bezposrednie kontakty i wizyty pomiedzy obu blokami polityczno-wojskowymi, o czym warto pamietac.
Polska, ktora ani nie byla pierwsza, ani zbyt aktywna w dobijaniu sie do drzwi NATO, raptem wyszla z jakichs
niejasnych powodow na czolo, dobijajac sie do nich najglosniej. Albo raczej jasnych, gdyz to zwycieska lewica po
wyborach do Zgromadzenia Narodowego w 1993 r. i prezydenckich w 1995 r. czynila tu najwiecej szumu, choc tuz
przedtem jeszcze miala diametralnie odmienne poglady w tej sprawie.
Wsrod wielu epizodow towarzyszacych temu dobijaniu sie, jeden zasluguje na szczegolna uwage, a mianowicie
rozmowy Jelcyn-Walesa w Warszawie. W Warszawie, Jelcyn zlozyl bowiem 25 sierpnia 1993 r. oswiadczenie,
zgadzajac sie jakoby na przystapienie Polski do NATO. W rzeczywistosci zgody takiej nie tylko nie wyrazil, ale
jeszcze sprawe wyjatkowo skomplikowal. NATO zas, zachecone rzekoma zgoda Jelcyna, zaczelo juz glosno mowic
o swoim "rozszerzaniu sie na wschod", dokad raptem nie zostalo "polane" zimna woda. Jelcyn, pod pretekstem
"wyjasniania" swojego warszawskiego oswiadczenia, poinformowal poufnym listem z konca wrzesnia 1993 r.
Waszyngton, Paryz, Londyn i Bonn, co naprawde mial na mysli. Po prostu, poinformowal on glowne natowskie
stolice o moskiewskich porozumieniach z 12 wrzesnia 1990 r., w sprawie zjednoczenia Niemiec, w ktorych zreszta
braly udzial. A w Moskwie ustalono wtedy, ze co prawda zjednoczone Niemcy beda czlonkiem NATO, ale na
terytorium b. NRD nie bedzie wojsk obcych, podczas gdy ograniczony kontyngent Bundeswehry nie bedzie mial
broni ofensywnych.
List Jelcyna przypominal wiec, ze "wojskowe NATO" ma zatrzymac sie na Labie, jak to bylo dawniej, podczas gdy
"polityczne NATO" moze ewentualnie isc sobie na wschod, pod pewnymi warunkami oczywiscie.
Stolice zachodnie, tak sprecyzowane stanowisko Moskwy, milczaco akceptowaly. Odtad juz, Polska, Republika
Czeska i Wegry, mogly juz wstepowac do NATO, do jego "struktury politycznej" faktycznie, czemu Moskwa nigdy
nie oponowala, sprzeciwiajac sie jedynie przystepowaniu do jego "wojskowej struktury".
NATO, tym razem juz nie milczaco, powyzsze stanowisko Moskwy potwierdzilo wkrotce, co znalazlo swoj
konkretny wyraz w jego decyzjach. W Brukseli, na spotkaniu rady ministerialnej NATO, w dniu 11 grudnia 1996 r.,
oswiadczono bowiem, ze na terytorium nowych jego czlonkow nie planuje sie, ani nie ma do tego powodow,
rozmieszczac broni nuklearnej obecnie i "w przyszlosci". Stanowisko to potwierdzone zostalo przez Rade NATO w
dniu 14 marca 1997 r., ktora dodatkowo rozszerzyla decyzje brukselska zobowiazaniem, ze na terytorium tych

krajow nie bedzie rowniez wiekszych natowskich sil konwencjonalnych. Na koniec, zeby juz Moskwe uspokoic
calkowicie, w Karcie NATO-Rosja z 27 maja 1997 r. wszystko to zapisano jeszcze raz.
Tego rodzaju sytuacja zmusza do glebokich refleksji.
Czlonkostwo bowiem Polski w NATO, a w pewnym stopniu takze w Unii Europejskiej, moze miec sens tylko
wtedy, jesli ma ono na celu jej wyjscie z rosyjskiej strefy "historycznego zainteresowania" oraz uchronienie
sie przed ewentualnym przymusowym do niej powrotem.
W tlumaczeniu na jezyk praktyczny, w polskich realiach, musi to oznaczac stacjonowanie na terytorium
Polski znacznych kontyngentow wojskowych NATO, glownie amerykanskiego, angielskiego i francuskiego,
wyposazonych w taktyczna bron nuklearna.
Sily takie bylyby nie tylko konieczne do odpierania ewentualnej agresji ze wschodu i polnocy, ale ponadto bylyby
swoistym " zastawem", dla obrony ktorych to sil ich panstwa macierzyste musialyby wejsc w stan wojny z
agresorem. W przeszlosci Niemcy Zachodnie zabiegaly o taka wlasnie obecnosc natowskich wojsk na swoim
terytorium, amerykanskich zwlaszcza, zeby miec pewnosc wejscia USA do wojny nie tak dla obrony niemieckiego
sojusznika, jak swoich wlasnych wojsk.
Polska jednakze nigdy nie domagala sie stacjonowania wojsk NATO na swoim terytorium, ani tym bardziej
wyposazonych w bron nuklearna.
NATO ze swojej strony tez tego nigdy nie chcialo, co najwyzej cos tam przebakujac o przystosowaniu "polskiej
infrastruktury obronnej" wedlug jego standardow na wypadek potrzeby. "Infrastruktura", zwiekszajaca tzw.
Kompatybilnosc i interoperacyjnosc polskich i natowskich sil zbrojnych, zapewne kosztowna w wykonaniu, moze
byc nieprzydatna w praktyce.
Trzeba bowiem nie miec wyobrazni, zeby cos takiego brac powaznie, w sytuacji, gdzie potencjalny agresor
doslownie "wisi" nad swoja ewentualna ofiara, majac w dodatku ponad dwukrotnie wiecej broni nuklearnej,
niz trzy nuklearne mocarstwa natowskie razem wziete!
Czy ktos ponadto naprawde sadzi, ze starczyloby czasu na korzystanie z takiej "infrastruktury"?
Jak mozna sobie wyobrazic ladowanie transportowych samolotow NATO z wojskami i sprzetem bojowym pod
ogniem rosyjskich rakiet z nuklearnymi glowicami?
A czy moze Polska domagala sie przynajmniej przyspieszonej i kompleksowej modernizacji swoich wlasnych
sil zbrojnych przy finansowej i technicznej pomocy NATO?
Nie, tego tez nie domagala sie, twierdzac, ze ja sama stac na wszystko!
Czyzby naprawde? Armia 2012", czyli polskie sily zbrojne w 2012 r., liczace tylko 180 tysiecy zolnierzy i oficerow,
po wydatkowaniu 10 mld. dolarow na jej modernizacje w ciagu najblizszych 15-tu lat, bedzie przeciez nadal bardzo
slaba!
A co do NATO, to swoj sprzet bojowy, bardzo drogi zreszta, chetnie nawet sprzedaloby Polsce, ale za gotowke, albo
w ostatecznosci w kredycie handlowym.
Co wiecej, NATO zgadza sie nawet na zakup przez Polske sprzetu bojowego w ... Rosji! A zatem, czyzby w
ten sposob NATO potwierdzalo przynaleznosc Polski do "rosyjskiej strefy"?
Ktoz to bowiem na swiecie kupuje bron u swojego potencjalnego przeciwnika? A jesli to nie przeciwnik, tylko
przyjaciel, to do czego Polsce czlonkostwo w NATO?
A moze sprawy maja sie lepiej z wyrwaniem Polski ze "strefy" poprzez przeciecie jej tajnopajeczynowych ukladow,
czyli oczyszczenia sluzb specjalnych od dawnych i obecnych powiazan z ich moskiewskimi siostrami?
Alez gdzie tam! W NATO istnieje co prawda wspolpraca sluzb specjalnych, ale obowiazku takiego nie ma i w
koncu moze byc i tak, jak to podal niemiecki tygodnik "Der Spiegel" z 6 kwietnia 1998 r., ze polskie sluzby
specjalne, zamiast wyzwalac sie z "dawnych ukladow", beda nadal aktywnie szpiegowac przeciwko ... krajom
NATO!
W zwiazku z tym trzeba postawic zasadnicze pytanie: czy czlonkostwo Polski w NATO ma sluzyc jej interesom,
czy jakims innym? I czym faktycznie ma byc polskie czlonkostwo w NATO?
Gdyby bowiem mialoby to byc tylko jakies "papierowe czlonkostwo", stwarzajace jedynie iluzje zewnetrznego
bezpieczenstwa Polski, to jest ono bezsensowne, a nawet wysoce niebezpieczne. Rosja bowiem, aczkolwiek sama
moze zachecac Polske do wchodzenia do NATO, moze uzyc tego pretekstu do "ukarania" jej w momencie, ktory
uzna za stosowny. Nie nalezy zapominac co mowil 23 listopada 1993 r., na specjalnie zwolanej konferencji
prasowej, Jewgienij Primakow, wowczas szef SWR, rosyjskiego niewojskowego wywiadu, a dzis minister spraw
zagranicznych, w zwiazku z zamiarami NATO "rozszerzania sie na wschod". On po prostu grozil bronia nuklearna,
szczegolnie tym krajom, ktore stalyby sie jego nowymi czlonkami!
Czy wobec tego czlonkostwo Polski w NATO, ktore najprawdopodobniej stanie sie faktem juz w kwietniu 1999 r.,
rozwiazuje cos z jej dylematow zewnetrznego bezpieczenstwa?
Na to pytanie nie mozna jeszcze odpowiedziec. Dopiero czas pokaze na ile czlonkostwo to rozwiazalo dawne
dylematy tego bezpieczenstwa, a na ile stworzylo nowe.

4. Polska w Unii Europejskiej
Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej, aczkolwiek niemozliwe bez czlonkostwa w NATO, jest od niego z wielu
wzgledow trudniejsze, niepewne przede wszystkim.
Ponadto, czlonkostwo Polski w Unii, nie tak jak w NATO, stawia na porzadku dziennym sprawe suwerennosci,

gdyz ugrupowanie to jest o ponadnarodowym charakterze juz obecnie, a jutro moze nim byc jeszcze bardziej.
Czy Polacy biora ten aspekt akcesji do Unii pod uwage - mozna miec watpliwosci. Ze wszystkich oficjalnych
wypowiedzi elit rzadzacych nie wynika bowiem, ze tak wlasnie jest, podczas gdy szeroka opinia publiczna,
pomijajac jej sporadyczne sondaze, albo nie wypowiada sie na ten temat, albo tylko nieliczne jej odlamy gwaltownie
demonstruja swoje nieprzychylne Unii postawy. W sumie jednak, choc sprawa jest o zywotnym znaczeniu dla
Narodu i Panstwa Polskiego, nie moze sie ona jakos doczekac powaznej debaty ogolnonarodowej, ktora wyjasnilaby
wreszcie spoleczenstwu co naprawde oznacza akcesja do Unii Europejskiej.
Czy sluszne jest stwierdzenie, sformulowane na wstepie, ze bez czlonkostwa Polski w NATO czlonkostwo w Unii
Europejskiej byloby niemozliwe?
W Unii, ktos moze powiedziec, sa przeciez kraje, jak Austria, Finlandia, Irlandia i Szwecja, ktore nie sa czlonkami
NATO, a nawet nie chca nimi byc.
W przypadku Polski, podobnie jak innych krajow b. "wspolnoty socjalistycznej", kandydujacych do Unii, sytuacja
jest jednak odmienna, nieporownywalna z tamtymi krajami. Kraje czlonkowskie Unii, nie nalezace do NATO, nie
tak jak kraje b. "wspolnoty socjalistycznej", nie byly nigdy w "sowieckiej strefie wplywow", ani nie sa dzis w
rosyjskiej.
Z tego tez powodu droge do Unii mialy otwarta, nie mowiac juz o tym, ze zawsze byly uwazane za zachodnie, czego
nie mozna powiedziec o Polsce, ktora sama uwaza sie za kraj zachodni, ale inni tak nie mysla.
Bez przynaleznosci wiec do NATO, bez jego "swiadectwa moralnosci", potwierdzajacego wyjscie Polski z
"rosyjskiej strefy", albo dla odmiany potwierdzajacego jej ... dobre stosunki z Rosja, czlonkostwo jej w Unii
Europejskiej jest niemozliwe. Unia po prostu nie bedzie poglebiac swojej integracji z krajem, pozostajacym pod
bardziej czy mniej widoczna kontrola Rosji, ktora w ostatecznym rachunku bedzie decydowac o jego losach.
Chyba, ze Rosja wejdzie do NATO oraz bedzie miec przyjazne i poglebione stosunki z Unia, rzecz calkiem mozliwa
w przyszlosci.
Z drugiej strony, czlonkostwo Polski w NATO moze, ale nie musi zapewnic jej czlonkostwa w Unii. Nie chodzi
tylko o to, ze latwiej dostac sie do NATO z przestarzalymi czolgami, niz z "zacofanym rolnictwem", ale chodzi o
wiarogodnosc tego czlonkostwa. jesli w NATO czlonkostwo Polski bedzie tylko "papierowe", albo co gorsza padna
na nia podejrzenia
jakiejs podwojnej "misji", to nie pozostanie to bez wplywu na stosunek Unii do niej. Nie nalezy bowiem zapominac,
ze 11 czlonkow Unii jest rownoczesnie czlonkami NATO.
Ale, nawet pod nieobecnosc tego rodzaju komplikacji, czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej jest nadal sprawa
niezwykle skomplikowana, prawdopodobnie dosc odlegla w czasie, a nade wszystko niepewna co do pozytywnego
finalu.
Czy w tej sytuacji nie lepiej nie wykazywac podniecenia i spokojnie podchodzic do tego czlonkostwa? Skad ten
pospiech i wrecz obsesja, ze musi ono nastapic juz w 2000 r., albo tuz potem?
Prawda, z handlowo-gospodarczego punktu widzenia, w chwili obecnej nadrzednego, akcesja Polski do Unii wydaje
sie byc sprawa palaca i nieodzowna, aczkolwiek blizsza analiza wszystkich "za" i "przeciw" prowadzi do
mieszanych konkluzji.
W wymianie handlowej Polski ze swiatem zewnetrznym, Unia zajmuje bezapelacyjnie czolowe miejsce. Az 70
procent polskiego eksportu w 1997 r. kierowalo sie na jej rynek i stamtad pochodzilo 74 procent polskiego importu.
Unia Europejska wiec, to handlowe "byc albo nie byc" dla Polski. W obrotach towarowych z Unia bowiem, juz od
lat istnieje olbrzymi deficyt handlowy. Polski eksport do Unii wyniosl w 1997 r. tylko 18,4 mld. dolarow, podczas
gdy import 31,1 mld. dol., w efekcie czego deficyt osiagnal sume 12,7 mld. dolarow, ok. 77 procent ogolnego
deficytu handlowego Polski.
Deficyt platniczy z tego powodu nie zalamal sie co prawda, gdyz z Unii plynie kapital do Polski, ale jeszcze nie jest
zupelnie pewne, czy to dobrze czy zle jesli przyczynia sie on do ekspansji produkcji polskiej, przy tym w towarach o
duzej wartosci dodanej, to dobrze jesli natomiast zwieksza tylko popyt na importowane produkty, zwlaszcza
konsumpcyjne, albo rozwija produkcje o malej wartosci dodanej, czy wreszcie dusi polska konkurencje, to naplyw
taki graniczy z nieszczesciem narodowym.
Jeszcze wiekszym nieszczesciem bylby dla Polski wzmozony naplyw kapitalu krotkoterminowego, spekulacyjnego,
ktory moze podciac ja podobnie, jak to juz uczynil w innych miejscach globu ziemskiego.
Osobny problem stosunkow handlowo-gospodarczych Polski z Unia, stanowia Niemcy. Wsrod krajow Unii
powaznym one dominujacym partnerem handlowym Polski, jak tez dominujacym w jej globalnych obrotach. W
zaleznosci od roku, na Niemcy przypada niemal polowa polskich obrotow z "Pietnastka" i srednio jedna trzecia
obrotow w ogole.
Z tego tez powodu Polska musi cos zrobic w swoich stosunkach gospodarczych z Unia, a przy okazji z Niemcami,
gdyz obecny stan rzeczy nie moze trwac w nieskonczonosc.
Czy akurat to "cos" powinno oznaczac przystapienie Polski do Unii, to juz inna sprawa. I tak Polska, z czapka w
reku, cos tam istotnie zaczela robic, co znalazlo swoj wyraz, po dluzszych i skomplikowanych negocjacjach, w
podpisaniu 16 grudnia 1991 r. porozumienia o "czlonkostwie stowarzyszonym" z EWG/Unia, zreszta niezbyt dla
niej korzystnego. Potezny partner, w ktorego imporcie Polska nie ma nawet 1 procenta udzialu, bronil sie jak mogl
przed rzekomym zalewem swojego rynku jej towarami, w zamian zadajac wolnego dostepu do jej rynku dla swoich

towarow.
Co gorsza, we wstepie do porozumienia, mimo naciskow strony polskiej, EWG/Unia nie zgodzila sie nawet na
wzmianke o mozliwosci przejscia Polski z czlonkostwa stowarzyszonego do czlonkostwa pelnego. Procedura
ratyfikacji porozumienia wreszcie, tez trwala bardzo dlugo, do 1 lutego 1994 r., co swiadczylo o braku entuzjazmu
Unii do kraju, ktory garnal sie do jej lona jak mogl...
W koncu, cos w EWG/Unii drgnelo. Na jej kopenhaskim szczycie w czerwcu 1993 r., zdecydowano w "zasadzie"
otworzyc drzwi dla kandydatow z Europy Srodkowej i Wschodniej.
Polska, korzystajac z tej nowej sytuacji, w dniu 5 kwietnia 1994 r. zlozyla aplikacje o pelne czlonkostwo w Unii, co
po dluzszych "przepychaniach", skonczylo sie formalnym rozpoczeciem w dniu 31 marca 1998 r. "procesu
negocjacyjnego", ktory w najblizszych latach powinien byc sfinalizowany.
Z jakim zas skutkiem - tego nikt nie wie. Ledwie bowiem negocjacje rozpoczeto, a juz tempo ich slabnie.
Negocjacje polsko-unijne, ze wzgledu na ich wyjatkowa zlozonosc, trudno omowic w najwiekszym chocby skrocie,
ale na niektore ich aspekty nalezy zwrocic uwage.
Po pierwsze, Unia negocjuje nie tylko z Polska, ale jeszcze z 5-cioma innymi krajami, a mianowicie Cyprem
(grecka czescia wyspy), Estonia, Republika Czeska, Slowenia i Wegrami, czyli 65-milionowa grupa panstw o
roznych tradycjach i poziomie rozwoju.
Grupa ta, co gorsza, nie jest jedyna, gdyz Unia w miedzyczasie trzyma na "ogniu" piec innych krajow, Bulgarie,
Litwe, Lotwe, Rumunie i Slowacje, nastepna ponad 40-milionowa grupe, ktora w uzyskaniu czlonkostwa moze
nawet "przeskoczyc" ta pierwsza.
Fakt, ze Unia rozpoczela negocjacje o akcesje praktycznie z 11-tka krajow, a wsrod nich z Polska, jest niekorzystny
dla perspektyw jej akcesji. Unia nie moze bowiem robic zadnych wyjatkow w traktowaniu poszczegolnych
kandydatow do jej szeregow. Co gorsza "inwazja" Unii przez co najmniej 65 milionow nowych "dusz", a moze
nawet 105-107 milionow, nie wywoluje entuzjazmu wsrod jej mieszkancow. Jesli chodzi o Polske, to tylko ok. 47
procent ankietowanych mieszkancow Unii jest przychylne jej akcesji (bardziej popularni powaznym Czesi i
Wegrzy). Niemcy, najwazniejsi w Unii, tylko co 33-ci sa przychylni polskiej akcesji do Unii, podczas gdy polowa
jest otwarcie jej nieprzychylna.
Po drugie, fakt przystepowania do Unii "biedakow", w stopniu i na skale dotad nieznana, stwarza nowe i trudne dla
Unii problemy. Oficjalnie, Polska ma bowiem tylko nieco ponad 15 procent sredniej poziomu dochodow w Unii, a
uwzgledniajac sile nabywcza zlotego, nie wiecej niz 30-33 procent, co stwarza ogromne trudnosci w znalezieniu
wlasciwych rozwiazan w dziedzinie pomocy dla niej. Nawet Grecja, najbiedniejsza w Unii, jest ponad dwukrotnie
bogatsza od Polski. Skoro na "czysto", bedac prawie 4-krotnie mniejsza ludnosciowe od Polski, otrzymuje ona dzis
srednio 4 mld. dol. pomocy od Unii rocznie, to ile powinna otrzymac Polska? przeciez nie 16 mld. dol. rocznie, gdyz
o tym, a nawet o sumie o polowe mniejszej, nikt dotad w Unii nawet nie mowi!
Jak dlugo ponadto Polska bedzie doganiac Unie, zeby mozna zmniejszac i w koncu wyeliminowac pomoc dla niej?
Wyrownanie poziomu rozwojowego pomiedzy Polska a Unia, przy obecnym 6- procentowym polskim tempie
rozwoju i 2-procentowym unijnym, a przeciez wcale tak nie musi byc, zabraloby ok. 30 lat... Takie prognozy,
ewentualna pomoc Unii dla Polski i innych "biedakow" kandydujacych do niej, komplikuja niepomiernie. W
rezultacie, poziom pomocy, tzw. strukturalnych funduszow, jest co najwyzej dopiero w zarysach i nie ma zadnej
pewnosci, ze bedzie on szybko zatwierdzony, a konkretna pomoc nastepnie transferowana. Juz dzis jest przeciez
pelno "haczykow", ktore taki transfer pomocy moga powaznie zmniejszyc, albo nawet wyeliminowac, a co dopiero
mowic o przyszlosci, gdy przyjdzie do jej realizacji! W maju br."haczyk" taki Polska juz odczula na swojej skorze,
kiedy to Unia, z programu pomocy PHARE, nie tylko obciela ok. 38 mln. dolarow, ale jeszcze wysunela pod jej
adresem szereg proceduralnych i innych pretensji. Wydarzenie to, bez precedensu w 8-letniej historii PHARE, moze
byc przedsmakiem tego, co czeka Polske w przyszlosci.
Trzeba rowniez pamietac o tym, ze warunkiem uzyskania pomocy Unii jest tzw. wspolfinansowanie, czyli krajbeneficjent musi udowodnic, ze z wlasnych srodkow chce sobie pomoc. A to tez moze byc nowym "haczykiem",
gdyz zawsze mozna przeciez powiedziec, ze "damy wam 100 milionow dolarow, jak sami sobie dacie 1 miliard
dolarow", rzecz czesto nie do przyjecia w praktyce. W efekcie tego Polska moze nic nie dostac...
Po trzecie, co juz wywoluje przerazenie w Unii, Polska ma ludnosc rolnicza rowna liczebnie ludnosci rolniczej w
Niemczech, Anglii, Francji i Wloszech razem wzietych! Udzielanie takiemu rolnictwu pomocy z budzetu Unii,
zwlaszcza w sytuacji stopniowego likwidowania "wspolnej polityki rolnej", juz dzis wywoluje panike w Brukseli, a
jutro moze byc jeszcze gorzej.
Po czwarte, ani Polska, ani Unia, nie wiedza jak bedzie wygladac sytuacja za kilka lat, kiedy proces negocjacyjny
zostanie zakonczony. Jesli Polska bedzie nadal dynamicznie rozwijac sie, a sytuacja polityczna bedzie stabilna, to co
innego, ale w przypadku zalamania sie jej rozwoju, czy chaosu politycznego, nie mowiac o jakichs "napieciach
niedobrosasiedzkich", rzecz bardzo mozliwa, to znow co innego. W Unii z kolei, moze wreszcie koniunktura
poprawi sie, wobec czego bedzie ona mniej zaabsorbowana swoim bezrobociem, wynoszacym obecnie prawie 20
milionow, albo 25 milionow wedlug innych obliczen, jak tez bedzie miec wiecej pieniedzy w brukselskiej kasie na
pomoc dla "biedakow". Ale przeciez rownie dobrze moze byc inaczej i Unia nie bedzie sobie zawracac glowy
"biednymi krewnymi".
Po piate wreszcie, nikt w tej chwili nie wie jak dlugo potrwa omawiany proces negocjacyjny i czym sie on skonczy.

Z Hiszpania trwal prawie 7 lat. Mozliwe, ze z Polska bedzie trwal krocej, ale kto to wie? I czym sie on skonczy?
Moze byc przeciez i tak, ze bedzie to, podobnie jak w NATO, kolejne "papierowe czlonkostwo", obwarowane
klauzulami wyjatkowymi, ktore pozbawia go sensu.
Na tym nie koniec wszystkich klopotow. Polska, co trzeba podkreslic, w obecnej fazie negocjacji, wlasciwie jeszcze
nic nie negocjuje, gdyz oficjalnie jest to tylko "screening", przeglad polskiego "przystawania" do Unii w jej
prawodawstwie. Konkretnie mowiac, Polska musi z gory przyjac niektore wstepne warunki Unii, jej "wspolnotowy
nabytek", acquis communautaire, ktory aktualnie liczy ok. 20 tysiecy roznych aktow prawnych, zapisanych na
ponad 80 tysiacach stron.
I zeby na tym byl koniec. Sama wspolna "polityka rolna" ma 35 tysiecy stron roznych uchwal i regul postepowania!
Kto w Polsce przeczyta to wszystko dokladnie, co z tego zrozumie i co bedzie w stanie z tym zrobic? Niby w
przepisach prawnych w polowie "zgadzamy sie" z Unia, ale pozostaje przeciez druga polowa, a kto wie czy jeszcze
ta pierwsza bedzie przez brukselskich biurokratow, starych wygow, uznana za do przyjecia. Dopasowanie polskich
praw do unijnych, to proces dlugi, a wszelkie opoznienia w tym wzgledzie opoznia proces akcesyjnych negocjacji.
A w ogole, to polsko-unijne negocjacje powaznym kolejnym i samym w sobie problemem.
Chodzi przede wszystkim o wzajemne traktowanie sie stron. Jeszcze negocjacje nie zaczely sie na dobre, a juz
"zagescila sie" wokol nich atmosfera.
Funkcjonariusze unijni wytykaja bowiem Polakom, ze to nie oni przychodza z propozycja przystapienia ich
ugrupowania do Polski, ale odwrotnie! Polacy dla odmiany twierdza, jak to ostatnio "wykrzykiwal" posel Tadeusz
Mazowiecki w Brukseli, ze nie beda z Unia negocjowac na kolanach!
Skoro tak, to o co tutaj chodzi, o negocjacje, czy klotnie, moze juz wkrotce pelne epitetow?
Odnosnie epitetow, choc narazi tylko szeptanych, to jest to znow osobna historia.
W kuluarach Unii zle mowi sie o Polakach. Uwaza sie ich za aroganckich, niesolidnych, slabych fachowcow, a
nawet bedacych tylko w ... 3-ch procentach na poziomie "inteligencji europejskiej"! Jeszcze inni szeptaja, ze
wlasciwie nie wiadomo kto w Polsce rzadzi, a juz glosno mowia, ze 35-letni szef KIE, Komitetu Integracji
Europejskiej, Ryszard Czarnecki, nie mowi
obcymi jezykami i nie ma dyplomatycznych kwalifikacji...
Innym problemem jest uklad sil politycznych po obu stronach stolu negocjacyjnego.
W Polsce, formalnie przynajmniej, rzadzi obecnie prawica. W Unii dla odmiany lewica. Tylko w Niemczech i
Hiszpanii rzadzi prawica, choc po wrzesniowych wyborach w Niemczech na placu boju moze pozostac tylko
Hiszpania, prawdopodobnie tez nie na dlugo. Prawica polska ponadto, to nie prawica w Unii, co dodatkowo
komplikuje sprawe. Prawicowa niemiecka CSU, Unia Chrzescijansko-Spoleczna, aktualnie wspolrzadzaca z CDU,
jest przeciwna polskiemu czlonkostwu w Unii Europejskiej!
Polacy, ktorzy maja o swoich zaslugach w obalaniu komunizmu przesadne wyobrazenie, podobnie jak o swoich
chrzescijansko-narodowych wartosciach, ktorymi mogliby "zasilic" Unie, trafiaja tam na nieprzyjazny grunt. Nikt
tez w Unii nie bierze powaznie tego, co mowi polski papiez, ze nie ma Europy bez Polski...
Niestety, tak jest i bedzie, co Polacy musza w koncu zrozumiec.
Przechodzac teraz do spraw bardziej "przyziemnych", trzeba wreszcie zdac sobie sprawe z tego co Polska moze
skorzystac, a co stracic, na czlonkostwie w Unii. W Polsce robi sie nawet jakies przymiarki pod tym wzgledem,
rachunki symulacyjne, ale przeciez nikt nic dokladnie nie wie i nawet jeszcze wiedziec nie moze.
Unia, nalezy domyslac sie, odpowiednie przymiarki juz zrobila. Dowodem tego jest fakt, ze juz na poczatku
negocjacji odmawia Polsce prawa do eksportu nadwyzek sily roboczej, do czego jako czlonek Unii bylaby
uprawniona. A wplywy z tego tytulu do polskiej kasy moglyby byc znacznie wieksze od wszystkich innych
programow pomocy! Unia juz teraz jest jednak nieustepliwa, co faktycznie stawia pod znakiem zapytania jej dobra
wole przyjecia Polski w swoje szeregi.
Krotko mowiac, wszedzie tam, gdzie Unia moglaby naprawde Polsce pomoc i to bardzo konkretnie, mowi twardo
"Nie!", a jesli tak, to wszystko inne moze byc przyslowiowymi obiecankami-cacankami...
Nie nalezy wreszcie zapominac, ze Polska, wchodzac do Unii, dla sprostania jej standardom i rygorom, musi od
zaraz poniesc olbrzymie wydatki, idace w miliardy dolarow. W sumie zapewne znacznie wieksze od ewentualnej
pomocy unijnej, ktorej moze w koncu nigdy nie otrzymac.
Paliw plynnych musi miec w zapasie 3-4 razy wiecej niz. obecnie, a to moze ja kosztowac ok. 1,5 mld. dolarow,
musi sama wylozyc. Na poprawe stanu drog kolowych, zeby sprostac standardom Unii, musi przez najblizsze 15 lat
wydawac co najmniej po 1,5 mld. dolarow rocznie, a na sprostanie rygorom ochrony srodowiska naturalnego,
zapewne jeszcze wiecej.
Skad Polska ma brac na to pieniadze? A skad wezmie na przebudowe rolnictwa? Liczy na co najmniej 5 miliardow
dolarow rocznie, ale przeciez nie ma pewnosci, ze tyle dostanie. A jesli nawet dostanie, podnoszac wydajnosc w
rolnictwie, pozbywajac sie przy okazji 2/3 chlopow, to kto i gdzie ich zatrudni, albo skad znajda sie zasilki dla
nowych bezrobotnych?
Polska jest tez pod naciskiem Unii "zrobienia porzadkow" na swojej wschodniej granic.
Porzadki te, to prawdopodobnie koniec handlu przygranicznego, ktory daje Polsce rocznie po kilka miliardow
dolarow!
A tak szczerze mowiac, to przeciez Polska pomaga Unii, a nie odwrotnie! majac z Unia chronicznie ujemny bilans
handlowy, Polska w jakims stopniu podtrzymuje jej koniunkture, podczas gdy Unia "zarzyna" polska produkcje

zalewem swoich towarow!
I wreszcie, czy aby naprawde Polska negocjuje swoje czlonkostwo w Unii, czy tylko "partnerstwo dla
czlonkostwa"? Unia bowiem tak to nazywa, a to jest wieloznaczne...

Uwagi koncowe
Polska niepotrzebnie pospieszyla sie z akcesja do NATO i Unii Europejskiej, nie majac rozeznania czym one sa
naprawde, co moga jej oferowac, gdzie skomplikowac jej zycie, a z czego "ograc" przy okazji. Obie te instytucje
znajduja sie na "rozstajnych drogach" szczegolnie ta druga (wedlug przeprowadzonych badan przez londynski
"Demos", ktory w czerwcu br. opublikowal 65. stronicowy raport tylko czterech z dziesieciu obywateli krajow Unii
Europejskiej uwaza przynaleznosc do niej za korzystna dla interesow narodowych, wobec 2/3 jeszcze kilka lat
temu).
Najpierw Polska powinna byla wzmocnic swoje panstwowe struktury, uporzadkowac scene polityczna,
stworzyc, na ile to mozliwe, jednosc moralno-polityczna narodu, zapytac go w referendum powszechnym co
mysli o sprawie, a wreszcie, zaostrzonym olowkiem, zrobic dokladny bilans mozliwych korzysci i strat z
czlonkostwa w Unii, zeby potem nie bylo przykrych niespodzianek.
Niestety, tego nie uczyniono i stad mamy jeszcze jedna polska improwizacje na kolejnym zakrecie dziejowym.
Przypisy
1. Ewentualna interwencja NATO w Serbii z powodu kryzysu w jej prowincji Kosovo moze miec nieobliczalne skutki
dla stosunkow miedzynarodowych. USA i Anglia bowiem sklonne sa uzyc sil zbrojnych NATO przeciwko "nowej
Jugoslawii" (Serbia i Czarnogora) bez zgody Rady Bezpieczenstwa ONZ, podczas gdy Niemcy, Francja, Wlochy i
Dania zajmuja przeciwne stanowisko. Zdecydowanie przeciwne stanowisko zajmuje takze Rosja, grozac nawet
zerwaniem swoich stosunkow z NATO i powrotem do "zimnej wojny".
2. Na odbytym w dniach 15-16 czerwca 1998 szczycie Unii Europejskiej w Cardiff, w Anglii, kanclerz Kohl
zdecydowanie postawil sprawe redukcji wkladu Niemiec do jej budzetu. Ostateczne decyzje w tej sprawie chwilowo
odlozono, ale perspektywa zrealizowania niemieckiej grozby niepomiernie wzrosla.
3. Szczyt Unii Eurojejskiej z czerwca 1998 r., w Cardiff, w Anglii, byl odbiciem poglebiania sie "eurosceptycyzmu",
przede wszystkim ze strony Niemiec i Francji co moze miec fatalne skutki dla przyszlosci integracji w Europie. Dla
przezwyciezenia tych tendencji oraz przyspieszenia realizacji "Agendy 2000", planuje sie w ciagu najblizszych
dziewieciu miesiecy az piec szczytow (normalnie, szczyty odbywaja sie co szesc miesieecy). Wiecej na ten temat
wiadomo bedzie dopiero po marcu 1999 roku.

