Јарослав Качињски: Излазак Пољске из ЕУ био би као излазак на мраз у летњој одећи
среда, 22 мај 2019 12:49

Лидер владајуће пољске странке Право и Правда, Јарослав Качињски упозорио је у
кампањи пред изборе за Европски парламент да Пољска мора да буде у Европској унији
а свако ко наговара на "полегзит" је као човек који би наговарао особу у летњој одећи да
изаће на мраз, што може завршити и смрћу.
"Морамо да будемо у ЕУ. Они који наговарају да Пољска из ње изадје, а има данас
таквих, су као људи који наговарају особу у летњој одећи да изадје на мраз, што би
могло да заврши тешком болешћу а можда и смрћу", казао је синоћ Качињски на
предизборном митингу у Старогарду Гдањском, преносе данас пољски медији.

Лидер пољских владајућих конзервативаца оценио је да Пољска мора да надје своје
место у ЕУ која ће вероватно бити без важног пољског савезника, Велике Британије, а у
Европи у којој протиче процес олигархизације ЕУ.

"У ЕУ протичу измене којима нисмо могли да се надамо. Суочени смо са својеврсном
олигархизацијом ЕУ. То је процес коме морамо да се супротставимо", рекао је Качињски.

Једини пут је по оцени најмоћнијег политичара у Пољској то да Пољаци остану у Унији
али да настоје да Унију промене.
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"Сфера интересовања моје странке у ЕП биће и сфера идеологије, религије и обичаја.
То је данас сфера извесне офанзиве. Желе да доносе прописе као данас у многим
земљама, желе чак да прогоне људе који говоре очигледне ствари. Нас то брине,
сматрамо да је неправедно да некога гони полиција због тога што је казао да
хомосекусални пар нема децу. А ко је чуо да има", рекао је Качињски.

Према већини предизборних анкета на изборима за ЕП у недељу у Пољској ће највише
гласова освојити управо конзервативци Качињског, према разним анкетама измедју 36
до 40 одсто, док на свега неколико процената мање може да рачуна демократска
опозиција уједињена у Европску коалицију.

Према последњој анкети за дневник Дјењик газета партија Право и Правда освојила би
37,9 одсто гласова а Европска коалиција у којој су за ове изборе удружени либерали из
Градјанске платформе, социјалисти из Савеза демократске левице и демохришћани из
Пољске народне странке освојили би 34,7 одсто гласова.

Популарни градоначелник Слупска, први пољски посланик који се јавно декларисао као
геј, Робер Бједроњ може да рачуна на 7,6 одсто гласова за своју проевропску странку
Пролеће, а провладина опозициона странка Кукиз 15 познатог рокера Павела Кукиза на
5,5 одсто.

Око изборног прага креће се и екстремна десничарска Конфедерација у коју су се
ујединиле маргиналне радикалне националистичке странке, а које су кампању поставиле
на захтеву за полегзит, антисемитизму и распиривању страха Пољака од захтева да се
врати јеврејска имовина коју је Хитлерова Немачка опљачкала од пољских Јевреја и
жртава Холокауста током Другог светског рата.

Европску коалицију на маршу Варшавом названим Пољска у Европи подржао је пред
изборе прошлог викенда председник Европског савета, бивши пољски премијер за
либерале, Доналд Туск, док је потпредседник Европске комисије Франс Тимерманс
дошао у Варшаву да пружи подршку Бједроњу и његовом Пролећу.
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(Бета)
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