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Europejski Most z Hamburgiem
22 maja br. w Nowym Ratuszu w∏adze i mieszkaƒcy
Gdaƒska w trakcie wideokonferencji po∏àczyli si´
z w∏adzami i przedstawicielami ró˝nych Êrodowisk
w Hamburgu, aby porozmawiaç o obawach i nadziejach
zwiàzanych z Unià Europejskà. WÊród najwi´kszych
plusów przynale˝enia do Unii Europejskiej Niemcy
wymienili wspólnà walut´ oraz mo˝liwoÊç szybkiego
przemieszczania si´.

T

elekonferencja z w∏adzami
Hamburga
zgromadzi∏a
w Nowym Ratuszu ok. stu osób.
Ze strony niemieckiego miasta
na pytania odpowiadali przedstawiciele tamtejszego samorzàdu, burmistrz Ole von Beust
oraz konsul generalny Polski
w Hamburgu Andrzej Kramer.
W Nowym Ratuszu w Gdaƒsku
obecny by∏ prezydent Gdaƒska
Pawe∏ Adamowicz oraz senator
Edmund Wittbrodt, cz∏onek
Konwentu Europejskiego i obserwator w Parlamencie Europejskim, a tak˝e przedstawiciele

wy˝szych uczelni, ró˝nych sektorów gospodarki, studenci
i uczniowie. Podczas telekonferencji Niemcy rozwiewali obawy
Polaków dotyczàce wykupu ziemi przez Niemców oraz ewentualnych roszczeƒ zwiàzanych
z pozostawionymi tutaj majàtkami. Zdaniem burmistrza
Hamburga owe obawy sà mocno
przesadzone. Wykupu ziemi bali
si´ bowiem mieszkaƒcy Skandynawii, ale nic takiego nie mia∏o
miejsca. Wiele pytaƒ do niemieckich przedstawicieli mieli ludzie
m∏odzi, których interesowa∏a

przede wszystkim mo˝liwoÊç
kontynuowania nauki w krajach
Unii Europejskiej.
Co prawda Hamburg nie jest
miastem partnerskim Gdaƒska,
ale w∏adze obu miast majà du˝e
nadzieje na wspó∏prac´. Hamburg, tak jak i Gdaƒsk jest miastem portowym, które równie˝
stoi przed problemem zagospodarowania terenów postoczniowych. W∏odarze Hamburga zainteresowani sà nawiàzaniem
wspó∏pracy z ca∏ym naszym regionem, w tym celu otworzyli
w Brukseli Dom Ba∏tycki, który
ma pomagaç we wspó∏pracy
paƒstw le˝àcych wokó∏ Morza
Ba∏tyckiego.
Organizatorem „Europejskiego Mostu” by∏o Pomorskie Centrum Edukacji Europejskiej,
g∏ównym sponsorem – Prokom
Software SA, a patronat medialny nad imprezà obj´∏a „Gazeta
Wyborcza”. ■

Pytania z Gdaƒska i odpowiedzi z Hamburga:
- Jakimi argumentami przekonywalibyÊcie eurosceptyków?
- W Unii Europejskiej min´∏a epoka granic. Unia daje mo˝liwoÊç swobodnego podró˝owania. Dodatkowym
u∏atwieniem jest wprowadzenie wspólnej waluty. Na pewno jest wi´cej korzyÊci ani˝eli minusów.
- Jak m∏odzie˝ niemiecka przygotowuje si´ do przyj´cia do Unii Europejskiej m∏odzie˝y polskiej?
- Mamy bardzo du˝o programów informacyjnych dotyczàcych rozszerzenia Unii Europejskiej, ale uwa˝amy,
˝e najbardziej liczy si´ praktyka wzajemnego poznania. Najwa˝niejszy jest bowiem kontakt osobisty, mo˝liwoÊç
wymiany m∏odzie˝y oraz wzajemnego poznania i rozmowy. Jak Polska do∏àczy do Unii wówczas turystyka
b´dzie ∏atwiejsza.
- Czy mieszkaƒcy Niemiec obawiajà si´ w jakiÊ sposób wejÊcia Polski do Unii?
- Nie ma jako takiego l´ku przed Polakami. Ale jest obawa o przyp∏yw si∏y roboczej.
- Co straciliby m∏odzi Niemcy, gdyby dorastali poza Unià Europejskà?
- Tego nie da si´ opisaç, gdy˝ te dzieci nie znajà ju˝ innego ˝ycia. Nie znajà nawet podzielonych Niemiec. Dla
nich Europa bez granic to jest coÊ naturalnego i normalnego.
- Jakie korzyÊci widzà Niemcy z przystàpienia Polski do Unii Europejskiej?
- My na pewno chcemy poszerzyç swoje mo˝liwoÊci handlowe. Granice sà bowiem przeszkodà, a ju˝ na pewno
w sektorze gospodarczym.

