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Czym jest dla mnie rozszerzenie Unii Europejskiej?

Liczba słów: 681

Czym jest dla mnie rozszerzenie Unii Europejskiej? Usiłuję sięgnąć pamięcią wstecz,
kiedy Polska nie była jeszcze członkiem UE. Hm, strasznie dawno to było, bo nic nie
pamiętam. Zaraz, zaraz, przecież miałem wtedy 5 lat. Przerzucam więc podręczniki do
historii, stare czasopisma - jakby to było, gdybym się urodził nieco wcześniej? Pytam
rodziców, ale to co mówią – o pustych sklepach, stanie wojennym, czołgach na ulicach – nie
przemawia do mnie. Rzeczywiście za przekonania można było trafić do więzienia? Może to są
takie bajeczki dla trochę starszych dzieci, żeby były grzeczne?
Fundamentem Unii Europejskiej była utworzona w 1952 roku Europejska Wspólnota
Węgla i Stali realizująca wspólną gospodarkę surowcową Francji i Niemiec. Działaczy, którzy
doprowadzili do powstania tej organizacji od lat uznaje się za mężów stanu, wizjonerów,
ojców założycieli zjednoczonej Europy. Do najbardziej znanych należą politycy: Konrad
Adenauer – pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, dla którego podstawą polityki
zagranicznej było pojednanie z Francją, nieprzejednanym wrogiem na przestrzeni wieków;
Winston Churchill - premier Wielkiej Brytanii, który tylko w zjednoczonej Europie widział
gwarancję pokoju; Robert Schumann – dyplomowany prawnik i francuski minister spraw
zagranicznych, pomysłodawca systemu kontroli wydobycia węgla i stali, najważniejszych
materiałów dla przemysłu zbrojeniowego.
Początki wspólnej Europy były skromne – oprócz Francji i Niemiec przystąpiły do niej
Belgia, Holandia, Luksemburg oraz Włochy. Z biegiem czasu obszar wspólnoty powiększał się,
przyjmując pod swoją egidę państwa takie jak Polska, które – zdaniem moich rodziców - do
tego momentu od zakończeniu II wojny światowej nie czuły się wolne.
Mimo skromnych początków dzisiejsza Unia Europejska liczy 28 państw. Można
powiedzieć, że dokonał się podbój Europy, ale w odróżnieniu od znanych z historii prób, tym
razem podbój ma charakter pokojowy.
Przystąpienie do Unii Europejskiej nie jest łatwym procesem dla państwa, które o to
zabiega. Musi ono przejść długotrwałą procedurę, podczas której Komisja Europejska
dokładnie sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymogi, zarówno w sferze gospodarczej, jak
i prawnej. Ostatecznie kraj, który je spełni, poprawia konkurencyjność swojej gospodarki i
podnosi standard życia społeczeństwa. Każde poszerzenie Unii Europejskiej przynosi
różnorodne korzyści, zarówno aktualnym jak i kandydującym krajom członkowskim. Przed
firmami otwierają się nowe rynki zbytu, a także możliwości pozyskiwania znacznych środków
z funduszy strukturalnych UE na dalszy rozwój. Także zwykli obywatele odczuwają efekty na
co dzień - mogą swobodnie podróżować, pracować, mieszkać, uczyć się na obszarze całej
Unii. Nowe kraje wnoszą swoją kulturą oraz nowe spojrzenie na wiele spraw istotnych dla
Europy. Unia Europejska stara się pamiętać o tym, że każdy kraj ma swoją historię i wartości,
które wzbogacają Unię – albowiem In varietate concordia (Jedność w różnorodności).
Moich rodziców bardzo satysfakcjonuje taka sytuacja. Opowiadają, że kiedyś nie
można było na przykład ot tak sobie wyjechać na zagraniczną wycieczkę. Potrzebny był
paszport, ale jego zdobycie graniczyło z cudem. Zresztą i tak po powrocie należało go złożyć
w odpowiednim urzędzie i za każdym razem przechodzić upokarzającą procedurę jego
uzyskania. Niewiele można było kupić w sklepie. Podobno wyjeżdżający za granicę przeżywali
szok i w pierwszym lepszym hipermarkecie gubili się niczym w labiryncie. Trudno jest nam

dzisiaj sobie to wyobrazić. Jednak mimo, iż rodzice nie przeżyli żadnej wojny, nie licząc stanu
wojennego w Polsce, podkreślają, że dla nas Polaków pokój jest najważniejszą wartością.
Wynika to prawdopodobnie z położenia naszego kraju, który leży w takim miejscu, że jak już
coś się dzieje w Europie, to dzieje się i u nas. W historii Polski okresy bez wojny liczy się
czasem bardzo skrupulatnie, np. podaje się, że w epoce Piastów zdarzały się okresy pokoju za
panowania Kazimierza Wielkiego, ale np. za jeden z dłuższych uważa się okres od sierpnia
1332 do kwietnia 1340 roku.
Tak więc odpowiadając na pytanie czym jest dla mnie rozszerzenie Unii Europejskiej
dzisiaj wskazałbym Ukrainę mówiąc – jest szansą na uniknięcie losu państwa osamotnionego
w konfrontacji z silniejszym i agresywnym sąsiadem, na wyparcie z życia codziennego
negatywnych zjawisk takich jak korupcja i nacjonalizm. Kiedy oglądam w telewizji i Internecie
doniesienia zagranicznych korespondentów, zaczynam zdawać sobie sprawę, że czołgów na
ulicach miast nie wymyślili sobie moi rodzice. Z tym, że ten czarny scenariusz nie jest już w
Polsce możliwy. Kiedy Europejczycy w pełni sobie to uświadomią, kto wie, może kiedyś Oda
do radości. będzie przez nas śpiewana z takim samym wzruszeniem, jak hymn narodowy?

