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Polengold tot voorkort als
Centraal-Europees voorbeeld-
land, economischsterkeneenre-
delijkbetrouwbaar.Nuwordtge-
vreesdvooreenburgeroorlogen
eendictatuur. SocioloogKrzysztof
Wojciechowski legtuithoehet zo-
verheeftkunnenkomen.

DePoolseWojciechowski (57)
weetnoggoedhoehij begin ja-
rennegentighetWestenzag.Hij
woondeaandegrensmetDuits-
landenvoelde zichonbeduidend.
Hijhadeengoedeopleiding,
waseen intellectueel,maarals
hij naarhetEuropesewelvaart-
sniveaukeek, leekdat lichtjaren
vanhemverwijderd.Preciesdat
gevoelhebbenveelPolenvolgens
hemnogsteeds, endat verklaart
waaromdit jaarde zeernationa-
listischeenconservatievepartij
Recht enRechtvaardigheid (PiS)
twee verkiezingenwon.

Zelf behoortWojciechowski,
directeur vande internationale
onderwijsinstellingCollegium
Polinicum, totde30%Polendie
genoeggeldhebbenomnet als
DuitsersofNederlanders reizen
temakenof eenvakantiehuisje te
kopen.Maar er is ookeengrote
groepmensendiedatnietheb-
ben, endie zichbuitengesloten
enminderwaardig voelenals ze
naarEuropakijken.

Het gaatdaarbij indeeerste
plaatsomdeplattelandsbevol-
king, endanvooraldeouderen
voorwiehet levensindsdecom-
munistennauwelijks is verbeterd.
Zekunnenmisschiennuwel een
extra stukje vleeskopen,maarbij-
voorbeeldquamedische verzor-
gingzijn zeeropachteruitgegaan.
Zij stemmenopPiSomdatdie
partij verbeteringbelooft. Ze voe-
lenzichbovendienaangesproken
doorhet traditionelekarakter van

ANALYSE

Hoearmoede inPolen
antidemocratische
krachtenaanwakkerde

departij.Want, zegtWojciechow-
ski, ‘veelmensendiede televisie
aanzetten, zieneenPolendathun
volstrektonbekend is’.

Dit verklaart echternietde
ruimemeerderheid vanPiSbij de
parlementsverkiezingen inokto-
ber. ‘Heel verrassend isdatook
veel jongerenzich totdePiSaan-
getrokkenvoelen, kiezerswaar-
van jeniet verwachtdat ze een
aartsconservatievepartij steunen.
Voordeze jongerengaathetdaar
niet om.Zij stemmenPiS vanwe-
gehetnationalistischekarakter.’
Dat zijn vooraldewerkloze jonge-
rendiegeenzinmeerhebbenom
inEngelandvoor eenhabbekrats
debillenaf te vegenvaneenbe-
jaarde.Dezegroepheeft behoefte
aan ietsomtrotsop te zijn, aan
perspectief. EndePiSbooddat.

Daar zit gelijk eenanderpro-
bleemvandeverkiezingen.Erwas
geenalternatief.Onderde vorige
regering, geleiddoorhetBurger-
platform(PO), groeidedeecono-
mieweliswaar veelmeerdanwaar
ook inEuropa,maardatkwam
vooraldoor creatievebedrijven
enEU-subsidies.DePOblonkuit
ineengebrekaandaadkracht.
Debureaucratiebleef groot ener
waren talloze verdenkingenvan
vriendjespolitiek.DatheeftdePO
dedasomgedaan, enalternatie-
venhaddendekiezersnauwelijks.
Er zijndit jaarwel eenpaarnieu-
weveelbelovendepartijenopge-
richt,maar voorhenkwamende
verkiezingen te vroeg.

Het gevolgwasdatdePiSheel
makkelijkde stemmenkonopve-
gen, ensindsdien, zoalsbeloofd,
veeldaadkracht toont.Anderen
noemenhetbeleid totnu toe
vooral antidemocratisch. Zij pro-
testerenmassaal.

‘DePiS zal testenhoeverhet
gaankanbijhet vergarenvan
macht’, verwachtWojciechowski.
Ze zijnnubegonnenPO-aanhan-
gersbij degeheimedienst, de
politie enverschillendestaatsbe-
drijven te vervangendoormensen
die loyaal zijnaanPiS.

‘Dat sommigePolenspreken
vaneenburgeroorlogmoet jeniet
al te serieusnemen’, nuanceert
Wojciechowski.Datheeft tema-
kenmeteenkaraktertrek vanPo-
len,dieniet in staat zijnobjectief
tedenken. Indemedia isdatheel
goed te zien,want er isbijnageen
journalist dieniet tot eenpolitiek
kampbehoort. ‘De taalwordt
daardooral snelheftig.’

VoorEuropageldtminofmeer
hetzelfde.DePiS zal ookdaarde
grenzenvanhet toelaatbareop-
zoeken.Wojciechowski’s tipaan
deEuropeseCommissie: eenhar-
deopstelling.Dat isnamelijkde
enige taaldiedePiSbegrijpt.Het
lidmaatschapvandeEUzullenze
nooit ophet spel zetten.

❛❛‘DePiSzal testen
hoeverhetgaan
kanbijhetverga-
renvanmacht’
KrzysztofWojciechowski
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