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BEZPIECZEŃSTWOPOLSKI

Apel grupy akademików
do Prezydenta RP
Szanowny Panie Prezydencie,

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie i wybuchtuż za naszą
granicą pierwszego od czasu wojny światowej pełnowymia-
rowego konfliktu zbrojnego w Europie każą na nowo zadać
sobie pytanie o bezpieczeństwopolityczne, militarne i go-
spodarcze Polski. Zwracamy się z apelem, aby wykorzystał
Pan Prezydent wszelkie narzędzia, które daje Konstytucja RP,
i podjął niezbędne kroki w celu utrzymaniai zacieśnienia
związków Polski z najważniejszymiinstytucjami świata za-
chodniego. W szczególności apelujemyo:

1. Zablokowanie wszelkich działań, które mogą szkodzić
członkostwu Polski w Unii Europejskiej, a w dalszej perspek-
tywie prowadzić do polexitu. Nie rzucając przeciwko nikomu
pochopnych oskarżeń, zwracamy uwagę nato, że wspieranie
i finansowanie działań wymierzonych w jedność Uniijest

metodą konsekwentnie stosowanąod lat przez władzeRosji,
upatrujące w osłabieniu Unii szans na odbudowę dominacji
nad wschodnią częścią Europy.

2. Podjęcie inicjatyw na rzecz doprowadzenia do jak naj-
szybszego zakończenia sporu pomiędzy rządem RP a insty-
tucjami Unii, blokującego dostęp Polski do ogromnych kwot
wsparcia z Funduszu Odbudowy. Dziś, w obliczu możliwych
ciężkich konsekwencji wojny na Ukrainie, pomocta jest na-
szemu krajowi niezbędna. Stawką sąjednak nie tylko pienią-
dze dla Polski, ale także leżąca w naszym interesie, a wbrew
interesom Rosji, polityczno-instytucjonalna spoistość Unii.

3. Podjęcie inicjatyw na rzecz wzmocnienia pozycji Polski

w Unii poprzez uczestnictwo w kluczowych inicjatywach
integracyjnych. W szczególności potrzebnajestjasna dekla-
racja polityczna naszego kraju w sprawie gotowości do
wprowadzenia wspólnej waluty euro zgodnie z zobowiąza-
niem, które Polska wzięła na siebie, przystępując do Unii,
choć oczywiście w obecnych warunkach byłoby to możliwe
dopiero za kilka lat.

4. Podjęcie inicjatywy na rzecz budowy wspólnej armii
europejskiej, która jako zbrojne ramię Unii mogłaby działać
samodzielnie albo w ścisłej współpracy z sojusznikami z
NATO, uzbrojonej według najwyższych światowych standar-
dów, finansowanej ze składek państw Unii w wysokości 1%
PKB, gotowej do wsparcia armii narodowych i do szybkiej
reakcji na terenie całego kontynentui wjego sąsiedztwie.
Wierzymy, że w tej historycznej chwili niezbędne jest

podjęcie odważnychdziałań w celu radykalnego wzmocnie-
nia bezpieczeństwaPolski. Prezydent RP ma do tego zarów-
no prawo,jak i obowiązek.
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