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Stel je voordatVanAgt, Lubbers,
Kok enBalkenende samende
barricades opgaanomdat ze
vindendat deNederlandsede-
mocratie en rechtsstaat in gevaar
zijn. Precies zoietswas zaterdag
het geval indePoolsehoofdstad
Warschau.

Opeendag vol symboliek
liependeoud-presidentenAlex-
anderKwasniewski (van1995 tot
2000) enBronislawKomorowski
(2010-2015) vooropbij eenpro-
testmars tegenhet regeringsbe-
leid vandepartij Recht enRecht-
vaardigheid (PiS).

Kwasniewski noemdehet een
‘paradox’ dat tweemannendie
vroeger gezworen vijandenwaren
nu samenophet podiumstaan
omte strijden voor ‘vrijheid,
gelijkheid endemocratie’. En
ookLechWalesa (president van
1990 tot 1995) liet zichniet onbe-
tuigd.Deoud-vakbondsmanwas
weliswaarniet fysiek aanwezig,
maar lietwel overbrengendat

hij volledig achter de ‘Mars van
presidenten’ staat.

Waarhet dedemonstranten
omtedoenwas,wasduidelijk:
PiS-voorzitter JaroslawKaczyn-
ski een signaal gevendathet
zoniet verder kan.MetPoolse
enEuropese vlaggenen talloze
anti-PiS-spandoeken trokkende
demonstrantendoorde stad.

‘Kaczynski heeft sindsPiS in
november aandemacht kwam
Polen terug inde tijd geworpen’,
zegt AgnieskaUebiecka-Smith,
een vandedemonstranten en
fanatiek lid vanKOD,het ‘Co-
mité voordeDemocratie’ dat al
maandenprobeert dePolen te
mobiliseren.Uebiecki-Smith
demonstreert almaandenbijna
non-stop voorhet gebouwwaar
de regering zetelt. Voorhaar is
Kaczynski vergelijkbaarmet
potentatenals deTurksepresi-
dentRecepErdoganendiens
Russische ambtgenootVladimir
Poetin.Hij iswat haar betreft een
machtswellustelingdieniets an-
derswil dan totale zeggenschap
enPolenwegleiden vanEuropa.
‘Het doetmij sterkdenkenaande
tijd vanhet communisme.’

JanZielona, eenanderede-
monstrant, noemthet daarom
logischdat juist de vierde juni
wasuitgekozen voordeprotest-
mars.Hetwas zaterdag exact 27
jaar geledendat Polen zijn eerste
gedeeltelijk vrije verkiezingen
had.Hetwashet begin vanhet
einde voorhet communisme
niet alleen inPolen,maarheel
Centraal-Europa. ‘Ikheb vandaag
500kilometer geredenomdat te
vieren en te voorkomendatwe te-
ruggaannaardie totalitaire staat.’

VolgensEwaBlaszczyk, ook
lid vanKOD,heeft de regering
tal vanmaatregelengetroffen
dieniet doordebeugel kunnen:

DEMONSTRATIE

‘Mars vanpresidenten’ tegenPoolse regering
Demonstrerende oud-politici nemen het in Warschau op voor de rechtsstaat

inperking vandemediavrijheid,
plannenomabortus te verbieden
endebenoeming vanZbigniew
Ziobro tot zowelminister van
justitie als hoofd vanhetOpen-
baarMinisterie.Maarhetmeest
verwerpelijkwashet besluit om
demacht vanhetGrondwettelijk
Hof tebeknotten ener tegelij-
kertijd PiS-goedgezinde rechters
in te zetten. ‘Als de regering
daarmeewegkomt, is een vande
belangrijkste pilarenonder onze
rechtsstaatweggevallen’, vreest
Blaszczyk. ‘Dankunnen zedoen
wat zewillen.’ Zij is daaromblij
dat deEuropeseCommissie af-
gelopenweek eenofficiële repri-

mande richtingWarschau stuur-
de. Enalshet aanhaar ligt,mag
deCommissie ook tot het gaatje
gaan, zelfs als dat voorPolenpijn-
lijke sancties betekent.

Kaczynski konondertussen
niet lachenomdedemonstra-
tie.Opeeneveneens zaterdag
gehoudenmanifestatie inWar-
schaunoemdehij de actie vande
oud-presidenten een ‘rebellie’
tegende staat.Oud-presidentKo-
morowski konerwel om lachen:
‘Wel eenmooie rebellie’.

SindshetVerdrag vanAmster-
damuit 1999heeft deEuropese
Commissie demogelijkheid een
land viaArtikel 7 tijdelijk uit de

De oud-presidenten
Bronislaw Komorowski
(vierde van links) en
Alexander Kwasniewski,
zaterdag inWarschau.
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EU te zetten als dit landhandelt
in strijdmetde fundamentele
Europesewaarden vrijheid, de-
mocratie,mensenrechten, gelijk-
berechtiging ende rechtsstaat.

Polen ishet eerste landdat hier
mogelijk doorwordt geraakt. In
2014 is vastgelegddathiervoor
tenminstedrie stappenmoeten
wordendoorlopen.Bij de eerste
stap verzamelt deCommissie
informatie omtekijkenof er
sprake is van een schending van
de rechtsstaat.DeCommissie
gaat gedurendedeze fase actief in
gesprekmethet desbetreffende
landenbiedt demogelijkheid
aanpassingendoor te voeren.
Mochtdatniet gebeurenende
Commissie blijft vanmeningdat
deEU-waarden inhet gedrang
zijn, dankan zij het landeen
zogenoemde ‘Opinie’ sturen.
Precies dit is bij Polengebeurd.
De regering inWarschauontving
vorigeweek een20pagina’s dik
rapport enkreeg tweewekende
tijd omdaarop te reageren.

Mochtdat antwoordontoerei-
kend zijn, dankandeCommissie
een volgende stap zettendoor
te komenmet een zogenoemde
‘Aanbeveling’.Dezeheeft een vrij
dringendkarakter enkan—als
een landookhieropniet afdoen-
de reageert—uitmonden in
sancties. Eenprobleem iswel dat
eenAanbeveling alleenunaniem
gegevenkanworden. AlleEU-
landenbuitenPolenmoetendus
akkoordgaan. En zover is hetnog
langniet.

Een ‘Aanbeveling’
van de Europese
Commissie kan
uitmonden in sancties
tegen Polen

Beknotting
‘Hetdoetmij sterk
denkenaande tijdvan
hetcommunisme’
PiS-voorzitter
‘Wehebbenhier te
makenmeteen
rebellie tegendestaat’
Signaal afgeven
‘KaczynskiheeftPolen
terug inde tijd
geworpen’
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