„Poznałem podatki, kojarzę korzyści”
Nieprzejezdne drogi, przestarzała infrastruktura, bezkarni złoczyńcy, brak służb
porządkowych, zamknięte szpitale, zniszczone ośrodki kultury – wydawać by się to mogło
surrealistyczną wizją, jednak wcale nie tak odległą, jak można by przypuszczać. Do jej realizacji
wystarczyłoby zniesienie podatków.

Wpływy z podatków stanowią ok. 85% całego budżetu Polski. Ich brak spowodowałby opisany
powyżej paraliż większości funkcji państwa. Stąd tak ważne jest, abyśmy nie próbowali uniknąć
obowiązku podatkowego i uświadomili sobie, że nasze pieniądze nie znikają w próżni, lecz powracają
w postaci strategicznych inwestycji.

Wojsko, policja czy straż pożarna są gwarantami bezpieczeństwa. Utrzymują ład i porządek, bronią
granic państwowych, są obecne, gdy dotykają nas trudności. Bez nich każda troska i zażegnanie
każdego niebezpieczeństwa spoczywałoby wyłącznie na nas. Tymczasem możemy spać spokojnie,
mając świadomość, że nasze życie jest skutecznie chronione.

Co jednak po wysiłkach wymienionych służb, jeżeli nie uzyskają one urzędowej mocy? Cóż dałoby
poszukiwanie kolejnych przestępców, skoro nie działałaby właściwie instytucja, mająca ich osądzić?
Wymiar sprawiedliwości uzależniony jest od naszych podatków – bez nich rozpadnie się, a wokół nas
wyrośnie chaos i bezprawie.

Zarówno obronność, jak i sądownictwo to najważniejsze sektory finansowania dla państwa. Teraz
zastanówmy się, które kategorie my postawilibyśmy w czołówce.

Często narzekamy na szkołę. Uważamy, że wymaga ona od nas zbyt wiele. Nie przekazuje wiedzy
w atrakcyjny sposób. Czy zastanowiliśmy się jednak choć raz, jak nasza codzienność wyglądałaby bez
edukacji? Gdzie mielibyśmy się wykształcić, jak moglibyśmy zdobyć uprawnienia zawodowe?
Poszerzanie horyzontów na własną rękę wymaga wiele determinacji oraz wytrwałości i często kończy
się fiaskiem, z kolei pensje dla prywatnych nauczycieli znacznie uszczupliłyby domowe finanse. Brak
bezpłatnej oświaty spowodowałby ogólny spadek poziomu nauczania, a to bezpośrednio przełożyłoby
się na stan gospodarki, potrzebującej wykwalifikowanych pracowników.

Prawie każdy z nas przechodził już grypę. Wiąże się ona z wieloma dokuczliwymi symptomami, na
które zaradzić mogą jedynie farmaceutyki. Te z kolei przepisuje nam lekarz rodzinny. Czy
wiedzieliście, że bez świadczeń podatkowych opieka zdrowotna może stać się całkowicie niewydolna?
Już dziś słyszycie o niewyobrażalnych kolejkach i tłumach oblegających szpitalne izby przyjęć. Co
więc stałoby się, gdyby nagle zamknięto wszelkie ośrodki zdrowia, ze względu

na brak środków na ich prowadzenie? Kto zadbałby o chorych i zapewnił im specjalistyczną opiekę
medyczną? Ich zdrowie i życie zawisłoby na włosku. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, w każdej
chwili możemy znaleźć się pośród nich i zacząć dzielić ich problemy.

Jako młodzież, najczęściej korzystamy z usług działu kultury. Trudno znaleźć kogoś, kto nie lubi
oglądać
seansów
kinowych.
Wielu
z
nas
bywa
także
w
teatrach
i operach. Uczestniczymy w warsztatach tematycznych, projektach edukacyjnych i konkursach. Z nich
także musielibyśmy zrezygnować, gdyby dorośli sprzeciwili się płaceniu podatków.

Reasumując, należy stwierdzić, że podatki budują nasze otoczenie. To dzięki nim cieszymy się
równymi i bezpiecznymi drogami, nowoczesnymi muzeami i centrami nauki, pięknymi parkami i
urokliwymi skwerami, odnowionymi budynkami, zadbanymi zabytkami – inwestycjami na miarę XXI
w. Zapamiętajmy – podatki są naszą siłą, a nie przekleństwem!

