
MEP NEDERLAND 2018 – landenspeech Polen (provincie Flevoland) 

hoofd van de delegatie: Elisa Maayeshi 

 

In sommige levens zijn er gebeurtenissen die achteraf niet goed waren. Maar dat zijn 
ervaringen die niet terug te draaien zijn. Zo ook in het leven van Polen. In zijn jonge, 
onafhankelijke jaren in de twintigste eeuw kreeg hij het verkeerde voorbeeld, miste een 
warm gezin vol goede raad. 

Hitler heeft Polen vernederd. Met ‘Heim ins Reich’ moest de Poolse bevolking plaats maken 
voor het Arische ras. De zes concentratiekampen die in Polen gebouwd waren, vormden het 
centrum van de holocaust die Europa beheerste. In de Koude Oorlog was Polen een van de 
volksdemocratieën van Stalin. Een democratie die zijn naam niet waard is omdat de gekozen 
communistische partijen alleen trouw waren aan hun grote leider in Moskou. 

Goede opvoeders waren ze dus absoluut niet, Hitler en Stalin hebben hun littekens 
achtergelaten in de Poolse maatschappij. Want hoewel het goed gaat met Polen, de 

economie stijgt sinds 2014 jaarlijks met meer dan 3 procent, de weerstand tegen ‘de 
bemoeienis uit Brussel’, zoals we dat vaak genoemd wordt, is enorm. Zó gek is dat helemaal 
niet. Een getraumatiseerde puber, zo kunnen we Polen wel noemen, komt natuurlijk in 
opstand tegen gezaghebbers die alles op alles zetten nog iets van die verloren opvoeding te 
redden.  

En wat, vraag ik u, is de beste methode om zo’n puber toch bij de les te houden, om hem iets 
mee te geven zodat hij zich kan blijven ontwikkelen? Volgens mij is het tijd dat we luisteren 
naar wat Polen te zeggen heeft, echt luisteren bedoel ik. Het rechtsextremisme en 
nationalisme dat ontzettend veel aanhang krijgt is een schreeuw om aandacht. En hoewel 
hun boodschap is zich te willen distantiëren van Europa is het volgens mij een oproep aan de 
EU om Polen en de groeiende Poolse economie serieuzer te nemen. Een oproep om in plaats 
van Poolse werknemers te stimuleren elders in Europa te werken, te investeren in de eigen 
arbeidsmarkt en de eigen scholing in Polen.  

Want zijn we er ons wel voldoende van bewust welke rol Polen binnen de Europese Unie 
heeft? Met Polen aan de oostgrens van Europa kunnen wij ons sterk maken tegen het 
Rusland van Poetin. En dat dat een onvoorspelbaar Rusland is, weten we allemaal. Een EU-
lidmaatschap biedt geen garanties meer. Uit de EU stappen is voor landen niet langer 
ondenkbaar scenario.  

Polen lijkt misschien een opstandige puber die op eigen houtje de wijde wereld in wil 
trekken, maar wij redden het ook niet zonder onze elkaar. Polen heeft de EU nodig en de EU 
Polen evenzeer. Dus, laten wij als Unie van Europese landen het puberale Polen omarmen en 
hem het warme gezin geven dat hij verdient! 

 

 

 



 

 


