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- De fleste polakker ser med forhåbning på EU-medlemskabet, siger Roman Smigielski, formand for 
Forbundet "Polonia", der er et forbund af polske og polsk-danske foreninger i Danmark. Han har boet i 
Danmark i over 30 år. Efter næsten 40 års tæt samliv med Sovjetunionen i den gamle Warszawapagt har 
polakkerne været vant til, at mange beslutninger blev taget et andet sted, nemlig i Moskva. Nu mener de 
polske EU-tilhængere, at netop den historiske erfaring gør det meget vigtigt at være med, hvis man vil have 
indflydelse.
Skeptikerne bruger det samme argument, bare omvendt. De er bange for at magten bliver centraliseret i 
Bruxelles.
Andre skeptikere mener, at polakkerne risikerer, at tyskerne køber sig ind på polsk jord og ejendom. Bl.a. 
derfor ønsker polakkerne en længere overgangsperiode omkring udlændinges opkøb af jord.
Alligevel støtter langt over halvdelen af polakkerne EU-medlemskabet.

 EU-medlemskab kan sikre stabilitet
Hvilke fordele ser polakkerne ved EU-medlemskabet?
- Der er selvfølgelig nogen, der lidt naivt tror, at man dagen efter optagelsen får de samme levevilkår som i 
Tyskland. Men de fleste er godt klar over, det tager længere tid.
Selvom den politiske situation i Polen er rimelig stabil lige nu, så er den ikke så stabil som i de 'gamle 
vesteuropæiske demokratier', og Roman Smigielski mener, at EU-medlemskabet kan være med til at sikre 
stabiliteten ved at lægge pres på de polske politikere for at arbejde i retning mod mere demokrati.
Ifølge Roman Smigielski er den polske lovgivning blevet meget forbedret takket være harmoniseringen med 
EU-lovgivningen.
EU benævnes ofte som et 'fredens projekt', hvad betyder det for polakkerne?
- Meget! siger Roman Smigielski. Medlemskabet af Nato var for Polen det første skridt på vej mod stabilitet, 
men det er også meget vigtigt, at det næste skridt mod EU bliver taget.

Landbruget
Det største spørgsmål i forhold til forhandlingerne med Polen er landbrugsspørgsmålet. Polen er langt det 
største landbrugsland blandt ansøgerlandene. Der findes næsten 2 mio. landbrug i Polen, men halvdelen er 
ifølge Roman Smigielski småbrug, nærmest som danske kolonihaver, og de producerer kun til privat brug. 
Det er brug, som alligevel aldrig vil kunne klare konkurrencen på markedet. Politikerne har været bange for 
at sige, at landbruget skal reduceres, siger Roman Smigielski, men hvis erhvervet skal klare sig i fremtiden, 
skal det moderniseres. Og den udvikling vil EU-medlemskabet sætte gang i.

Tillid til det danske EU-formandskab
Statsminister Anders Fogh Rasmussen var i april i Polen og gav der udtryk for, at udvidelsen af EU er nr. 1 
på dagsordenen for det danske Formandskab. Det glædede ifølge Roman Smigielski polakkerne, og han 
mener, at det kan være en fordel, at det er et lille land der skal lede forhandlingerne.
- Man har umiddelbart mere tiltro til et lille land end til et af de store EU-lande, siger Smigielski og tilføjer, at 
det også er i Danmarks interesse at udvidelsen kommer på plads, for det vil øge eksportmulighederne 
betydeligt.


