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Integracja europejska była zawsze procesem zmiany. Szybciej albo wolniej, w 

sposób bardziej lub mniej pogłębiony, przez całą swą historię wspólnota europejska 

dostosowywała się do zmian w świecie globalnym i odpowiadała na wyzwania 

wewnętrzne.  

Taka jest też Europa dzisiaj, potrzebująca zmian i zdolna do zmiany.  

Świat globalny niesie ryzyka dla zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa 

Europy. Stwarza wyzwania, ale i szanse, dla naszej konkurencyjności gospodarczej.  

W radzeniu sobie ze światem globalnym współdziałaliśmy tradycyjnie z naszym 

partnerem po drugiej stronie Atlantyku. Gospodarki Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych wytwarzają razem około połowę światowego PKB, a nasz handel to 

jedna trzecia handlu światowego.  

Ale od dwóch lat nie mamy już pewności, że łączą nas te same wartości polityczne, 

takie same podejście do odpowiedzialności za instytucje wielostronnej współpracy, 

otwarcie na handel światowy i wola współpracy w stanowieniu globalnych 

standardów. Europa stoi dziś przed wyzwaniem realizowania swojej globalnej 

odpowiedzialności w pojedynkę.  

Świat nie jest jedynym impulsem zmian w Europie. Lista koniecznych reform w 

architekturze i funkcjonowaniu Unii, w tym w szczególności dotyczących obszaru 

wspólnej waluty, wcale nie jest krótka. Jedno jest pewne, pojawiająca się w 

dyskursie politycznym w Polsce wizja rozpadającej się strefy euro nie ma wiele 

wspólnego z europejską rzeczywistością: dylemat, przed którym stoimy, to zasięg i 

głębokość reform, wybór dynamicznej konsolidacji, jak chcą jedni czy radykalne 

odświeżenie strefy euro, jak mówią inni.  

To, co wydaje się dzisiaj coraz bardziej oczywiste w refleksji i w skłonności do 

podejmowania działań reformatorskich, to przekonanie, że ruch do przodu musi się 

odbyć w dialogu z obywatelami. Razem musimy pracować nad spójnością 

ekonomiczną i społeczną, a także polityczną. Razem musimy przywrócić blask 

solidarności europejskiej, która zawsze była niekwestionowaną i niczym 

nieograniczaną europejską wartością. Nie wolno nam dopuścić, by normą stał się 

odwzajemniony brak solidarności.  A w kontekście kryzysu migracyjnego weszliśmy 

na tę ścieżkę.  
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Ostatni eurobarometr pokazuje przywiązanie obywateli do europejskiej integracji. W 

Polsce jest ono szczególnie wysokie. Tym niemniej zagrożenia ze strony sił 

populistycznych w Europie nie wolno lekceważyć, szczególnie, iż populizm 

europejski zawsze szedł ręka w rękę z nacjonalizmem. Jest wielu aktywnych 

polityków europejskich na poziomie narodowym, którzy promują powrót do 

przeszłości, kontynuują stary zwyczaj obciążania Europy za wszystko, co nie służy 

ich interesom politycznym.  

To właściwie smutne, że w Unii Europejskiej nacjonalizm, ksenofobia, szowinizm są 

skuteczne w osłabianiu demokracji, a dysfunkcjonalna demokracja sprzyja 

populizmowi, stymuluje napięcia etniczne i związane z tożsamością kulturową.  

Może jednak być inaczej. Polacy potrafili niemal trzydzieści lat temu w pierwszych 

wolnych wyborach, a potem dokładnie piętnaście lat temu, 7-8 czerwca 2003 roku w 

referendum o wejściu do Unii, odrzucić wielkim wspólnym wysiłkiem rzeczywistość 

bez demokracji i wolności. To jest możliwe także dziś.   

Jedno państwo członkowskie opuszcza Unię. To wiadomość niedobra dla 

wszystkich. Wiemy jednak, że z Brytyjczykami czy bez Brytyjczyków będziemy 

kontynuować potrzebne reformy i zmiany na lepsze. Zaczęliśmy integrację 

europejską bez nich i będziemy ją bez nich kontynuować. Odkryliśmy dzięki 

Brexitowi, jak ważne jest, wprowadzone przez Traktat z Maastricht, obywatelstwo 

europejskie. Ponad cztery miliony obywateli Unii, w tym ponad trzy mieszkających w 

Wielkiej Brytanii, a pochodzących z Unii 27 i ponad milion Brytyjczyków na 

kontynencie, walczą dzisiaj o utrzymanie praw wynikających z tego obywatelstwa po 

wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Myślę, że to dowód na to, jak wielką wartością dla 

nas obywateli jest Unia.  

Europa przyszłości, kształtowana przez dzisiejsze pokolenie ludzi młodych będzie na 

pewno inna od naszej. Może mniej zinstytucjonalizowana. Może bardziej 

przypominająca to, co Goethe nazwał elective affinity, pokrewieństwo z wyboru.  

Jacques Delors mówił, że trzeba znaleźć duszę Europy. Od tej pory kolejne 

pokolenia Europejczyków jej szukają. W trudnych chwilach, kiedy o naszej relacji z 

Unią decyduje nie tylko rozum, ale i emocje, dusza Europy daje sygnały.  Wierzę, że 

ta nowa Europa pokolenia Erasmusa to będzie ta Europa z duszą, włączająca 

obywateli, bardziej spójna społecznie, którą będziemy współkształtować jako 

obywatele.  

 


