J. Zemke: Lepiej mieć dobre relacje zarówno z USA, jak i z Unią

19.02.2019 Poseł Janusz Zemke był gościem Dominiki Wielowieyskiej w "Poranku" radia
TOK FM.

Relacja z wizyty w TOK FM na stronie internetowej radia: "Janusz Zemke krytycznie o polityce zagranicznej PiS. "Razi mnie
demonstrowana niechęć do Unii Europejskiej".
Lepiej zawsze stać na dwóch nogach, czyli mieć dobre relacje zarówno z USA, jak i z Unią - mówił w Poranku Radia TOK FM
Janusz Zemke, eurodeputowany SLD.
Premier Mateusz Morawiecki odwołał wizytę w Izraelu po kontrowersyjnych słowach Benjamina Netanjahu dotyczących
"polskiego antysemityzmu i kolaboracji z Niemcami w czasie wojny". - Boję się, że ta wymiana zdań jest podyktowana chęcią
osiągnięcia korzyści politycznych u siebie. W Izraelu odbędą się niedługo wybory. To jest obliczone głównie na korzyści
wyborcze. Rażą mnie próby generalizacji. W czasie wojny były różne, skrajne postawy wśród Polaków. Były zachowania
bohaterskiej i były zachowania podłe. Szkoda, że to staje się teraz przedmiotem walki obliczonej na wewnętrzny pożytek
polityczny - ocenił Zemke.
Janusz Zemke o jednowymiarowej polityce zagranicznej
Polityk SLD skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za prowadzenie "jednowymiarowej" polityki zagranicznej. - Bo ona zmierza
tylko do bardzo bliskich kontaktów z USA. Politycy PiS myślą, że to wystarczy. Owszem powinniśmy dbać o dobre relacje z
USA, ale pamiętajmy, że jesteśmy w Europie. Razi mnie w obecnej polityce taka demonstrowana obojętność czy niechęć wobec
Unii. Rażą mnie wyjątkowo złe kontakty między Polską a Francją czy Niemcami. Lepiej zawsze stać na dwóch nogach, czyli
mieć dobre relacje zarówno z USA, jak i z Unią - powiedział polityk SLD.
Według Zemkego rząd PiS popełnił błąd, kupując od USA wyrzutnie rakietowe HIMARS. - Na razie bezpieczeństwo Polski się
zwiększa tylko w warstwie słownej. Obecny rząd powiada, że kupujemy 20 wyrzutni HIMARS. Czysto wojskowo to jest broń
nowoczesna. Problem polega na tym, że ta broń funkcjonuje w wojsku do 30-40 lat, trzeba ją będzie remontować, kupować do
niej rakiety. Dlaczego negocjując z Amerykanami, nie zyskujemy technologii? Wszystko trzeba będzie kupować od USA podkreślał Zemke i dodawał: za nasze pieniądze będziemy utrzymywać niemałą część potencjału wojskowego USA.
SLD w Koalicji Europejskiej
Sojusz Lewicy Demokratycznej przed eurowyborami chce przystąpić do szerokiej Koalicji Europejskiej, tworzonej wraz z resztą
opozycji. - To nie jest błąd. Najważniejszą cechą w polityce jest trzymanie się realiów. One są takie, że mamy od prawie 4 lat
rządy PiS. Dziś stoimy przed problemem, czy PiS będzie rządził dalej. Ten scenariusz dla Polski byłby zły. Trzeba budować jak
najszerszą koalicję opozycji - mówił Zemke.
Tłumaczył też, co łączy wszystkie partie opozycyjne, które chcą startować pod szyldem Koalicji Europejskiej. - Jest wspólny
mianownik, to pozytywny stosunek do Unii. Wydaje mi się, że logika jest taka, że kandydujemy wspólnie, ale po wyborach
idziemy do swoich frakcji politycznych - dodawał polityk SLD."
Więcej: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,24466886,janusz-zemke-eurodeputowany-sld-gosciem-tok-fm.html
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