Strzelno. Na zajęciach UTW o Europie

6.04.2018 Poseł Janusz Zemke jest od dawna popularyzatorem różnorodnych form edukacji
skierowanych do dzieci (nauka języka angielskiego poprzez zabawę), młodzieży (staże i praktyki w swoich biurach poselskich)
oraz do seniorów (kursy komputerowe).
Wszystko to wpisuje się w proces nadrabiania naszych zapóźnień cywilizacyjnych, uwidocznionych po wejściu Polski do Unii
Europejskiej.
Janusz Zemke jest chętnie zapraszany jako wykładowca na zajęcia grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jedno z nich odbyło się dzisiaj w Strzelnie w powiecie mogileńskim.
Słuchacze z uwagą wysłuchali skąd wziął się zamiar i cel, określony przez postępowe ugrupowania polityczne, że Polskę należy
wprowadzić do grupy państw skupionych w Unii Europejskiej. Wynikał on z oceny naszej sytuacji geopolitycznej, z checi
zniwelowania zacofania cywilizacyjnego, gospodarczego, technologicznego. Unia dawała nam szansę wyrównywania poziomu
życia i doganiania państw Europu Zachodniej. Choć perspektywa była odległa, wymagała ogromnego wysiłku do spełnienia
podstawowych kryteriów, dostosowania prawa, demokratyzacji życia publicznego, to jednak warto było zdecydować się na tę
drogę. Dziś ocenia się, że była to ważna decyzja, najlepsza bodajże w historii Polski.

Nasz kraj zaczął się zmieniać wraz z napływem pomocy finansowej z Unii Europejskiej na budowę dróg, infrastruktury
komunalnej, ochrony środowiska, dopłat dla rolników, realizowania wielu lokalnych projektów mających wpływ na rozwój
regionów. Polska była przez wiele lat największym beneficjentem dotacji unijnych, gdyż na jedno euro wpłacane w postaci
składki do budżetu Unii, do Polski wracały cztery - w formie funduszy pomocowych.
Poza tym idea łącząca państwa unijne pozwoliła szybko na korzystanie z wolnego rynku, podejmowanie nauki i pracy,
zakładanie własnych firm na terenie UE i wreszcie swobodę przemieszczania się w ramach strefy Schengen bez paszportów.
Polacy stali się członkami 500-milionowej europejskiej społeczności.
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Unia Europejska w kolejnych etapach rozszerzała swój zasięg o nowo przyjmowane państwa i liczy ich obecnie 28. Polityka
skoncentrowana była dotąd na rozwoju gospodarczym i pogłębianiu integracji. Po raz pierwszy jednak zdarzyło się w historii
UE, że jedno państwo podjęło decyzję o wystąpieniu ze Wspólnoty.
Proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli tzw. Brexit właśnie się dokonuje i stanowi jeden z kilku istotnych
problemów, z jakimi Unia się obecnie zmaga. Brak wpłaty składek Wielkiej Brytanii do unijnej kasy (a budżet Unii składa się z
1-procentowych wpłat od wysokości PKB państw członkowskich) - spowoduje zmniejszenie się funduszy na realizację wielu
zadań, także w Polsce. Uregulowania z Wielka Brytanią wymaga wiele kwestii prawnych, zasad korzystania z rynku
europejskiego, rozliczeń granicznych, celnych, praw pracowniczych Polaków na Wyspach itp.
Do innych ważnych problemów należą sprawy migracji ludności do Europy, pomocy dla uchodźców z państw Afryki i Bliskiego
Wschodu, zapewnienie bezpieczeństwa i obrony (poza granicami Unii trwają konflikty zbrojne), walka ze zjawiskami terroryzmu
w krajach członkowskich.
Poseł omówił także własną działalność w Parlamencie Europejskim i jego komisjach oraz inicjatywy, które realizuje na terenie
swego okręgu wyborczego, czyli województwa kujawsko-pomorskiego.

W przyszłym roku dobiegnie końca druga kadencja piastowania przez Janusza Zemke mandatu eurodeputowanego. Od 2010
roku odbywają się nieprzerwanie kolejne edycje kursów dla seniorów „Komputer oknem na świat”, organizowane bezpłatnie w
oparciu o pracownie komputerowe w biurach poselskich, dzieci z biedniejszych rodzin i domów opieki doskonalą naukę języka
angielskiego na zasadzie bezpłatnych korepetycji "Learning English is Fun”, studenci kujawsko–pomorskich uczelni odbywają
staże w krajowych i zagranicznych biurach poselskich, wolontariusze i laureaci konkursów wiedzy europejskiej (którym poseł
patronuje) oraz różne grupy społeczno-zawodowe regionu zapraszane są na wyjazdy studyjne do siedzib Parlamentu
Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. To tylko pobieżny rejestr form działalności poselskiej.
Wiele kwestii poseł wyjaśniał w rozmowie ze słuchaczami, m.in. jak zorganizować wycieczkę do Parlamentu Europejskiego.
Takim grupom zwykle poseł funduje jeden dzień pobytu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz siedziby PE. Słuchacze pytali
także o sprawy lokalne, np. budowę obwodnicy Strzelna.
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Fot. Irek Nitkiewicz
Strzelno, 6 kwietnia 2018 r.
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