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Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!
Po zakończeniu II wojny światowej Europa przez
dziesiątki lat zmagała się z jej politycznymi i gospodarczymi konsekwencjami. Największy w historii konflikt zbrojny pozbawił życia miliony
ludzi i doprowadził do ogromnych zniszczeń.
W wyniku II wojny światowej doszło też do podziału politycznego i gospodarczego, który
został zakończony dopiero zrywem wolnościowym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i upadkiem komunizmu w 1989 roku. Państwa byłego bloku komunistycznego dopiero
odpowiednio w roku 2004 i 2007 mogły przystąpić do Unii Europejskiej. Francuski minister
spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił w 1950 r. koncepcję pogłębionej współpracy
dwóch najsilniejszych państw kontynentalnej
Europy – Francji i Niemiec. Plan Schumana miał
służyć powiązaniu gospodarek obu państw, tak
aby ogromny niemiecki potencjał przemysłowy
nie mógł już nigdy więcej posłużyć do rozpętania nowej wojny światowej. Projekt ten, oparty początkowo na fundamencie Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, przekształcił się w Unię
Europejską. Narodowe egoizmy, nieufność i nietolerancja wobec charakteryzującej Europę różnorodności miały ustąpić miejsca pokojowej
współpracy i realizacji wspólnie wyznaczonych
celów. Rosyjski atak na Ukrainę w lutym 2022
roku stanowi największe niebezpieczeństwo dla
pokoju w Europie od czasu II wojny światowej.
Proces zawiązywania współpracy na rozmaitych
polach nigdy nie był łatwy i prawdopodobnie
nigdy taki nie będzie – niemniej odbywał się
i nadal toczy się w oparciu o demokratyczny kanon zasad zawartych w przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Traktatach. Artykuł 2.
Traktatu o Unii Europejskiej głosi: Unia opiera
się na wartościach poszanowania godności
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości,
państwa prawnego, jak również poszanowania
praw człowieka, w tym praw osób należących
do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości
kobiet i mężczyzn.
Opierając się na podstawowych wartościach
Unii Europejskiej, Komisja Europejska przedstawiła w 2020 r. nową strategię w zakresie praw
podstawowych – Unię równości – obejmującą
propozycję nowych rozwiązań prawnych służących lepszemu zabezpieczeniu praw kobiet,

osób niepełnosprawnych, członków mniejszości etnicznych zagrożonych rasizmem czy osób
LGBTIQ. Przestrzeganie lub ignorowanie praw
mniejszości nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym –
chodzi o jakość życia członków naszych rodzin,
przyjaciół i nas samych. Chodzi o poszanowanie
praw człowieka i naszych praw obywatelskich.
25 czerwca 2022 r. komisarz UE ds. równości
Helena Dalli wzięła udział w Paradzie Równości
w Warszawie, która w tym roku została zrealizowana wraz z gośćmi z Kijowa, którzy z powodu
rosyjskiej agresji nie mogli zorganizować marszu w swoim mieście. Podczas otwarcia Parady,
komisarz Dalli podkreśliła solidarnościowy charakter wspólnej warszawsko-kijowskiej Parady.
Zbrodniczy atak Putina na Ukrainę sprowadził
do Polski i innych państw Unii Europejskiej ponad 6 milionów uchodźców. Unia Europejska,
która już w latach 2015-2016 doświadczyła
pierwszego kryzysu migracyjnego pracuje nad
nowym Paktem o migracji i azylu. Jego założenia uwzględniają konieczność zwalczania szajek przemytników ludzi, którzy żerują na nieszczęściu i desperacji migrantów usiłujących
przedostać się do Europy.
Zarówno Pakt, jak i Unia równości odnoszą się
do problemów poruszonych w dwuczęściowej
historii zawartej na stronach tegorocznego komiksu. Album „Paneuropa vs Zmory Przeszłości”
opowiada o starciu tego, co uosabia drużyna
Paneuropy i Unia Europejska z tym, co tożsame
z II wojną światową, inwazją Putina na pragnącą
dołączyć do Unii Ukrainę. Jednocześnie zwraca
uwagę na problemy związane z brakiem akceptacji mniejszości – w tym mniejszości seksualnych.
Historia stworzona przez scenarzystów i rysowników jest fikcyjna, ale nawiązuje do doświadczeń nas wszystkich. Daje nadzieję, że tytułowe
„zmory” można pokonać. Jakim sposobem i na
jak długo? Sięgnijcie po obie części komiksu
i przekonajcie się sami. Do Paneuropy dołączają
nowi członkowie, którzy nie mniej odważnie od
starych przeciwstawią się twórcy niegodziwego
planu, który ma na celu zniszczyć Europę!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce

Dlaczego państwa Europy budują
Unię Europejską?
Tragiczne doświadczenie II wojny światowej rozpętanej przez
zbrodniczy reżim nazistowskich Niemiec doprowadziło do
zerwania z obowiązującym w Europie przez wieki sposobem
układania stosunków pomiędzy państwami i narodami. W 1951
r. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna
Niemiec i Włochy podpisały Traktat paryski, który dał początek
Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali – nowej organizacji międzynarodowej, której powstanie miało służyć stworzeniu ściślejszych powiązań gospodarczych pomiędzy sygnatariuszami.
Ścisła współpraca i wzajemna kontrola przemysłu ciężkiego
miały zapobiec nowej wojnie światowej w Europie. Projekt okazał się sukcesem i już w 1957 r. podpisano w stolicy Włoch Traktaty rzymskie, które dały początek zainaugurowanej 1 stycznia
1958 r. Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). Ten model
współpracy europejskiej rozwijał się i obejmował kolejne kraje.
7 lutego 1992 r. państwa członkowskie podpisały Traktat z Maastricht, który ustanowił funkcjonującą od 1993 r. Unię Europejską, do której Polska przystąpiła 1 maja 2004 r. Obywatele Unii
Europejskiej mogą podróżować, mieszkać, uczyć się i pracować
na terytorium wszystkich państw członkowskich, a przedsiębiorcy i usługodawcy sprzedawać swoje towary i usługi we wszystkich krajach objętych integracją europejską. Z członkostwem
w Unii Europejskiej łączy się wiele korzyści. Niektóre z nich, np.
dostęp do funduszy służących budowie nowej i renowacji starej
infrastruktury, są łatwo dostrzegalne, szczególnie w państwach
takich jak Polska, gdzie potrzeba realizacji takich inwestycji jest
większa niż w państwach, które przystąpiły do Unii wcześniej.
Obecność na wspólnym rynku i wzajemne powiązanie gospodarek unijnych służy zarówno pracodawcom jak i pracownikom: zapewnia zamówienia, miejsca pracy i stanowi o rozwoju
gospodarczym. Unia Europejska to wreszcie to, co stanowi o jej
istocie – wartości!

lowo-migracyjnych. Pakt zakłada m.in. przeciwdziałanie przemytowi nielegalnych migrantów przez wyspecjalizowane
sieci przemytnicze. Proceder ten naraża migrantów na ryzyko
utraty zdrowia i życia. Może przyjąć formę wyzysku migrantów, którzy zamiast osiedlić się w UE, zostają przymuszeni do
pracy w nieludzkich warunkach. Przemyt nielegalnych migrantów nierzadko przeradza się w handel ludźmi, którego
ofiarami mogą stać się kobiety i dzieci. Pakt nie zakłada wiktymizacji nielegalnych migrantów, którzy często podejmują
decyzję o skorzystaniu z usług przemytników z desperacji.
Nowe przepisy zakładają stworzenie ścieżek legalnej migracji oraz utworzenie Agencji UE ds. Azylu służącej wsparciu
państw członkowskich. Działania państw członkowskich Unii
Europejskiej na polu polityki azylowo-migracyjnej mają też
charakter stricte wewnętrzny. Szereg państw członkowskich,
w tym Polska, zobowiązało się do udzielenia schronienia
określonym kategoriom cudzoziemców, np. współpracownikom służb tych państw, które w ramach misji NATO były
obecne w Afganistanie.

Unia równości
Unia równości to szereg inicjatyw przedstawionych w 2020 r.
służących poprawie sytuacji życiowej i prawnej kobiet, osób
z niepełnosprawnościami, ofiar lub osób narażonych na ataki o podłożu rasistowskim czy osób LGBTIQ. Unia równości
obejmuje Strategię na rzecz równości osób LGBTIQ w latach
2020-2025. Strategia ma służyć walce z dyskryminacją, zapewnieniu bezpieczeństwa członkom społeczności LGBTIQ,
budowaniu otwartych i inkluzywnych społeczeństw oraz
działaniom na rzecz równości osób LGBTIQ na całym świecie.

Wielojęzyczność w UE
Wartości Unii Europejskiej
Charakter relacji politycznych, gospodarczych i społecznych
w państwie demokratycznym i najważniejszych sojuszach
świata zachodniego – w tym Unii Europejskiej – opiera się na
określonych wartościach. Wartości unijne są wskazane m.in.
w Traktacie o Unii Europejskiej oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zapisy obu dokumentów dot. m.in.
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, praworządności, jak również poszanowania praw
człowieka, w tym osób należących do mniejszości, zakazu
kary śmierci i tortur, prawa do ochrony danych osobowych
czy prawa do otrzymywania i przekazywania informacji i idei
bez ingerencji władz publicznych. Wolność i pluralizm mediów
są jednymi z najważniejszych wartości europejskich. Katalog
wartości unijnych jest szeroki a powyższe wyliczenie nie jest
wyczerpujące. Zapisy Traktatu i Karty są wynikiem historycznego rozwoju myśli o państwie i prawie, jak i efektem trudnych
europejskich doświadczeń walki o prawa jednostki do życia
w wolności. Wartości te stanowią europejskie DNA – bez nich
Unia nie mogłaby istnieć.

Nowy pakt o migracji i azylu.
ochrona życia migrantów
Pakt o migracji i azylu – to przedstawiony w 2020 r. zbiór propozycji KE służący zreformowaniu wspólnych przepisów azy-

Wielojęzyczność to jedna z podstaw funkcjonowania UE.
Europa jest miejscem wyjątkowym na Ziemi pod względem
liczby używanych języków w stosunku do zajmowanego obszaru. Na terenie UE mówi się 24 językami urzędowymi, około
60 językami regionalnymi i językami mniejszości. Tworzy to
niezwykłą mozaikę językową, która jest olbrzymim bogactwem kulturowym Europy i jej mieszkańców.
Aby je chronić i rozwijać, Unia prowadzi politykę wielojęzyczności, która nie ma sobie równych na całym świecie. Jej przejawem jest z jednej strony ochrona różnorodności językowej
Europy i zasada równości języków, według której każdy obywatel UE może posługiwać się swoim językiem urzędowym
w kontaktach z instytucjami unijnymi, z drugiej zaś strony
promowanie nauki języków obcych i tłumaczeń.
UE postawiła sobie za cel, by każdy obywatel znał co najmniej dwa języki obce. Żeby to osiągnąć wspiera rozwiązania edukacyjne zapewniające dzieciom od najmłodszych lat
możliwości kontaktu z dwoma językami obcymi i prowadzi
od wielu lat popularny program szkolenia i kształcenia młodzieży Erasmus+.
Zachęcamy wszystkich do nauki języków obcych, bo ich znajomość stanowi klucz do poznawania ludzi i kultur, do udanej
kariery zawodowej, zdobywania nowych przyjaciół i rozwiązywania palących problemów współczesnego świata.

Jak skontaktować się z UE

Wyszukiwanie informacji o UE

Osobiście

Online

W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset punktów
informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego
można znaleźć na stronie:
https://europa.eu/european-union/contact_pl

Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we
wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa:
https://europa.eu/european-union/index_pl
Publikacje UE

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela
odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej.
Można się z nim skontaktować:
- dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu:
00 800 67891011
(niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty
za te połączenia)
- dzwoniąc pod standardowy numer telefonu:
+32 22999696
- drogą elektroniczną za pomocą formularza
dostępnego na:
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_pl

Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub
zamówić na stronie: https://publications.europa.eu/pl/
publications
Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we
wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR
-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.
eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych
pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane
można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie zarówno
do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. +48 22 556 89 89
faks +48 22 556 89 98
e-mail: ec-poland@ec.europa.eu
www: ec.europa.eu/polska
Facebook: /komisjaeuropejska
Twitter: @EUinPL
YouTube: /KomisjaEuropejska
Instagram: /KomisjaEuropejska

Przedstawicielstwo Regionalne
ul. Widok 10
50-052 Wrocław
tel. +48 71 324 09 09
faks +48 71 344 17 08
e-mail: ec-wroclaw@ec.europa.eu
Twitter: @EUinWroclaw

Partnerzy projektu:

