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How politicians prioritize – a riddle for young Europeans
Polish youth left wondering why EP President Buzek has no time for them, but finds
time for alcohol tasting
On midsummer weekend, Polish and European youth gathered in the Polish town of Bytom for workshops
and a public event addressing the issues of child poverty and the problems of children and young people living
with alcohol addicted parents. Something that caught broad attention in the city of Bytom, among the media,
local politicians and authorities and the general public.
“However, we and our young members were sorry to learn that the President of the European Parliament Mr.
Jerzy Buzek – who is a role model for Polish youth – did not find time to either join us or to provide us with an
interview, and encouraged us to contact him in the beginning of 2012 again 1” says Mirek Marutschke, President
of IOGT Poland.
“Of course we understand the tight schedule of Mr. Buzek, but still hoped for at least a word from him, since
he was in Poland that midsummer weekend, too,” explains Mirek. “But when we had found out that Mr. Buzek
earlier this year had time to spend an evening in the European Parliament tasting alcohol, you can imagine how
puzzled we were.”
On 30th March 2011 at 18pm Mr. Buzek joined a wine-tasting event in the European Parliament, which was
“held under the Honorary Patronage of President of the European Parliament Prof. Jerzy Buzek”. The initiative
of young Europeans together with IOGT Poland in Bytom during the last weekend of June is part of a half-year
campaign called Human Rights Generation that sets out to address different Human Rights issues in Europe
from a youth perspective.
“We face a democracy deficit in the EU also because it is an outright riddle for children and young people to
understand how and what politicians prioritize, like the event about child poverty in Bytom illustrates,” says
Kristina Sperkova, Secretary General of Active – sobriety, friendship and peace.
“And sometimes the priorities of politicians are obviously questionable: alcohol, for example is a huge burden
on the European society. Alcohol harm costs €125 Billion every year,” explains Kristina.
In Poland alone there are 2 Million children and young people who have to live in families with alcohol addicted
parents. Europe is the heaviest drinking region in the world, with 195,000 people dying every year in the EU
because of alcohol use. 16% of all cases of child neglect and abuse involve alcohol.
“These kids deserve all the attention and action they can get from decision-makers,” say Kristina and Mirek.
“Alcohol gets enough attention from the grown-ups already every day and doesn’t need the platform of the
European Parliament. It’s time to help the kids who suffer from alcohol harm in Europe.”
1

E-mail from 15 June 2011: “Dear Mr. Duennbier, I appreciate your understanding. I still encourage you to contact Mr.Buzek’s office in January next year.

I meant, Mr. Buzek supports all initiatives aimed at protecting Human Rights. Kind regards Katarzyna Durlik Trainee Office of the President European
Parliament”

					

Jak politycy wyznaczają priorytety? – zagadka dla europejczyków.
Młodzież z Polski zastanawia się dlaczego Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek nie ma czasu dla nich lecz znajduje czas, aby testować alkohole?
W czerwcowy weekend grupa młodzieży z Polski i innych krajów Europy zebrała się w Bytomiu, w Polsce, gdzie
zorganizowano publiczny pokaz przedstawiający sprawę ubóstwa wśród dzieci, a także młodych ludzi żyjących
z rodzicami uzależnionymi od alkoholu. Wydarzenie to miało na celu zainteresować media, lokalnych oraz centralnych polityków, a także opinię publiczną na powyższe sprawy.
„Było nam przykro usłyszeć że Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który jest autorytetem
dla wielu młodych ludzi z Polski, nie znalazł czasu aby do nas dołączyć lub udzielić wywiadu. Z drugiej strony
namawiał nas do kontaktu z nim ponownie, na początku 2012 roku” – powiedział Mirek Marutschke (IOGT
Polska).
„Rozumiemy że grafik, Pana Buzka jest niezwykle napięty, ale wierzyliśmy, że uda nam się uzyskać od niego
chociaż krótkie oświadczenie”- wyjaśnia Mirek. „Także możecie sobie wyobrazić jak niemile byliśmy zaskoczeni,
kiedy odkryliśmy że p. Buzek mimo wszystko znalazł w tym roku czas na testowanie alkoholi w Parlamencie
Europejskim”.
W dniu 30 marca 2011, o godzinie 18:00 p. Buzek uczestniczył w testowaniu wina w siedzibie parlamentu, które
było organizowane pod „honorowym patronatem” Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Wydarzenie zorganizowane przez młodych europejczyków i członków IOGT Polska, w zeszłym tygodniu, jest
częścią półrocznej kampanii Human Rights Generation (Pokolenie Praw Człowieka), które ma na celu pokazanie
różnych spraw związanych z Prawami Człowieka z perspektywy młodych ludzi.
„ Jesteśmy świadkami deficytu demokracji w Unii Europejskiej ponieważ jest niezwykle trudne dla dzieci i
młodzieży , aby zrozumieć jakie priorytety żądzą politykami, jak to miało miejsce podczas wydarzenia zorganizowanego w Bytomiu.”- powiedziała Kristina Sperkova, generalny sekretarz „Active- sobriety, frendship and
peace”.
„ W wielu przypadkach priorytety polityków są wątpliwe, np. uzależnienie od alkoholu, którego leczenie kosztuje europejczyków 125 miliardów Euro co roku” – wyjaśnia Kristina.
W Polsce mieszka 2 mln dzieci i młodzieży, którzy żyją z rodzicami uzależnionymi od alkoholu. Europa jest regionem świata gdzie alkoholu spożywa się najwięcej. Z tego powodu rocznie umiera 195 tyś ludzi. 16% przypadków
zaniedbań oraz znęcania się nad dziećmi jest związane z piciem alkoholu.
„Te dzieci zasłużyły na uwagę i poświęcenie, aby pomóc im wydostać się spod władzy uzależnionych rodziców”
– mówi Mirek i Kristina. „Alkohol jest otoczony wystarczającą „opieką” przez wielu dorosłych , nie potrzebuje do
tego jeszcze siedziby Parlamentu Europejskiego. Nadeszła pora, aby skupić się wreszcie na pomocy dzieciakom
cierpiącym w Europie przez jego spożywanie ...”
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”Active- sobriety, friendship and peace” is a non - governmental
organisation gathering European youth temperance organisations working for a democratic diverse and peaceful world free
from alcohol and other drugs where an individual can live up to
her full potential. Active has more than 25 000 members in 26
European countries.

