
Polen før  
parlamentsvalget
Invitation til gå-hjem-møde

Den 30. september 2019 kl. 15.00-17.00  
Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København

Den 13. oktober er der valg i Polen. 

Det bliver det første parlamentsvalg i 
landet, siden Jaroslaw Kaczynski og 
hans Lov og Retfærdighedsparti (PiS) 
kom til magten for fire år siden.  
Partiet fik dengang flertal i det  
polske parlament, og samme år blev 
partiets præsidentkandidat også 
valgt. Siden har den polske ledelse 
været på kollisionskurs med mange 
af sine traditionelle venner – ikke 
mindst når det gælder EU og de  
demokratiske spilleregler.

Resultatet af det kommende valg  
bliver derfor afgørende for, hvilken 
retning Polen bevæger sig i, og det 
har stor betydning – ikke alene for 
Danmark og danske erhvervsinteres-
ser - men for hele EU-samarbejdets 
fremtid. Men hvad er det, der sker i 

Polen i dag her blot 30 år efter at 
polakkerne genvandt sin frihed. Er 
landet på vej til den samme styre-
form som under kommunismen? 

Vi har inviteret chefredaktør Jens 
Mørch, polennu.dk, til at gøre rede 
for den aktuelle politiske situation i 
Polen før valget. 
2 Hvem vinder valget i Polen?
2  Vil Polen vælge en kulsort eller 

grøn klimapolitik?
2  Har oppositionen en chance?
2  Hvad betyder den katolske kirke i 

polsk politik?
2  Hvad vil EU gøre ved Polen  

– stoppe pengestrømmen?
2 Er Polen på vej ud af EU?
2  Bliver Donald Tusk ny præsident i 

Polen?
 
 

Jens Mørch giver os et indblik i de 
talrige konflikter som den polske  
ledelse er involveret i nationalt og 
internationalt siden 2015. Det gælder 
blandt andet: 
2 Kontrol over frie medier
2 Kontrol over domstolene
2  Ekstra skatter til internationale  

virksomheder 
2  Ny traditionel skolereform 
2  Stop for udenlandsk overtagelse af 

jord og ejendomme 
2 Stop for grøn udvikling
2 Fældning af UNESCO-fredet urskov.

Mange spørgsmål trænger sig på,  
når det gælder vores store og vigtige 
naboland. Få nogle af svarene til  
vores møde hvor vi retter fokus på 
det polske valg.

Vel mødt.

Jens Mørch har siden 2008 været chefredaktør for polennu.dk, der beretter om Polen, polakker og dansk-polske relationer, og  
er en flittig brugt kommentator om Polen og polske forhold. Jens Mørch var rådgiver for den polske regering under optagelses- 
forhandlinger til EU i København i 2002, og har blandt andet skrevet bogen: Balladen i Gdansk – vejen til et nyt Europa (2005),  
der handler om Lech Walesa og polakkernes kamp for frihed.

Arrangementet er gratis og åbent for alle – men med et begrænset antal pladser.  
For yderligere information kontakt Anita Kurowska Larsen på +45 72 16 02 94 eller anl@danskbyggeri.dk

mailto:anl@danskbyggeri.dk

