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Cieszę się widząc te flagi europejskie, które właśnie wnosicie. Pamiętam, chyba 

wszyscy pamiętamy, listopad 2015 roku, kiedy te flagi były wynoszone z budynków 

rządowych. Ale przede wszystkim cieszę się, że znowu jesteśmy razem, żeby 

doładować baterie. Musi nam starczyć energii na to wszystko, co przed nami, co 

musimy zrobić. Zawsze mi się wydawało, że niektóre z nas ładują te baterie większą 

dozą optymizmu, inne mają w sobie więcej pesymizmu. 

Dziś  jest oczywiste, że optymizm czy pesymizm nie mogą przesłonić tego, że 

musimy po prostu być przewidujące. Wspominaliśmy już wybory, całą ich serię w 

najbliższych latach, musimy być do nich dobrze przygotowane. Najbliższe nam 

nasze sprawy będą wymagały dalszej walki, tutaj jazda bez trzymanki będzie nadal 

trwać.  

Musimy być czujne i zaangażowane. 

Ale moja rola tutaj zawsze polegała na tym, żeby przekonywać Was, że walcząc o 

to, co tu i teraz, musimy patrzeć na to, co dzieje się wokół nas, w świecie, ale przede 

wszystkim w Europie. Tam jest nie tylko nadzieja na wsparcie, tam są także wielkie 

wyzwania, kluczowe dla naszej przyszłości. Nika mówiła o gospodarce, o świecie, 

nowe technologie zmieniają to, jak pracujemy, ale także i to, jak żyjemy. Nie 

możemy tych zmian przegapić, nie możemy dopuścić do tego, że świat nam znowu 

ucieknie.  

Stałe doganianie innych na pewno ma swój urok, ale bycie parę kroków w tyle, czy 

żeglowanie stale pod wiatr, nie znając portu docelowego, to koszty, których wcale 

nie musimy ponosić. Przez ostatnie trzydzieści lat Europa pomagała nam w 

doganianiu tych, dla których historia była łaskawsza. W rezultacie do Unii 
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wchodziliśmy z bardzo silnym kapitałem politycznym, ludzkim, społecznym, 

ekonomicznym. Pozwalało nam to być w awangardzie zmian i zaufania. Dziś 

marginalizujemy się na własne życzenie i końca nie widać. Polska już nie jest dobrą 

marką polityczną. A przecież wielkie zmiany globalne nie będą nam sprzyjały, jeśli 

będziemy się z nimi mierzyć w pojedynkę. 

Świat globalny może być nam przyjazny tylko wtedy, gdy nasza siła będzie 

wspomagana przez siłę Unii Europejskiej. 

Dzisiaj władze polskie pracują na osłabienie Unii. Podmywają fundamenty Unii, jej 

jedność, jej wartości, to, co tworzy zaufanie i solidarność europejską. To osłabia 

Unię w momencie, gdy staje się coraz bardziej oczywiste, że nasz tradycyjny partner 

w kształtowaniu świata, Stany Zjednoczone, przestaje być wierny tym samym 

wartościom politycznym. Konsekwencje trudno przewidzieć, ale już widzimy, że nie 

są dla nas dobre.  

Działanie na rzecz jedności Unii, szacunek dla wspólnych fundamentów, ochrona 

wspólnych wartości, gotowość dialogu to jest coś, co może pozwolić nam 

odbudować naszą pozycję w Unii. I wzmocnić Unię. Wtedy nasza suwerenność 

będzie wzmocniona suwerennością Unii. 

Przez lata stojąc tu przed Wami mówiłam o tym, że integracja europejska to proces 

ciągłej zmiany. Nasz udział w kształtowaniu tej zmiany zależy od naszej pozycji w 

Unii. Władze polskie podważyły ją zatrważająco głęboko. W rezultacie Unia zmienia 

się w dużym stopniu bez naszego wpływu.  

Jedno państwo członkowskie zdecydowało się Unię opuścić. Za mniej niż dziesięć 

miesięcy Wielka Brytania będzie już tak zwanym państwem trzecim. Już dzisiaj 

widać, iż koszt opuszczenia Unii dla społeczeństwa jest niewyobrażalnie wysoki. I 

jak łatwo, niemal przez przypadek, rząd, który przedkłada interes partyjny nad 

interes publiczny, państwa i obywateli, może do takiego przypadku doprowadzić. 

Wyjście Wielkiej Brytanii osłabia też polityczną wagę państw spoza obszaru 

wspólnej waluty. Dziewięć państw bez euro to dziś jedna trzecia państw 

członkowskich Unii. Jednakże po wyjściu Brytyjczyków będzie na nie przypadać 

tylko 15% produktu narodowego brutto całej Unii. Unia bez Brytyjczyków będzie 
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kontynuować reformy. Będzie jednak coraz bardziej Unią wspólnej waluty. Tam 

przesuwa się waga polityczna i centrum decyzyjne. 

Polskie władze muszą zacząć kalkulować koszty zaniechania przyjęcia euro przez 

Polskę. Muszą zacząć tłumaczyć obywatelom, dlaczego w naszym imieniu wybierają 

przyszłość na marginesie Unii, na którą nas po prostu nie stać. 

Wielka debata o wieloletnim przyszłym budżecie Unii jeszcze przed nami. Ale już 

dzisiaj widoczna jest cena, jaką płacimy za odmowę dialogu, za odrzucanie 

europejskich reguł praworządności, za niszczenie zaufania do nas, do naszej Polski. 

Przyszłość Unii wymaga debaty. Jesteśmy w okresie bardzo intensywnej dyskusji na 

temat dalszych reform i przyszłości Unii. 

Widać w niej różnice poglądów, w szczególności w odniesieniu do koncepcji 

dokończenia reform strefy euro. Moglibyśmy w tej debacie uczestniczyć, bo to 

przecież nasza przyszłość. Ale nie jesteśmy już wiarygodni jako państwo 

współodpowiedzialne za Unię. 

Największym zagrożeniem dla Europy jest ciągły brak zdolności do skutecznej 

odpowiedzi na wyzwania generowane przez wielkie procesy migracyjne wokół 

Europy. To jest wyzwanie na dziesiątki lat i rozwiązania nie przyjdą ze wznoszenia 

coraz wyższych murów i stymulowania w naszych społeczeństwach nienawiści do 

innego.  

To bardzo niebezpieczna ścieżka. Tutaj już też nie jesteśmy wiarygodni. 

Populizm w Europie zawsze szedł ręka w rękę z nacjonalizmem. 

Coraz silniej wpisujemy się w ten nurt demonstrując brak szacunku dla własnej 

konstytucji, która przecież zabrania szerzenia ideologii faszystowskiej. Władzom to 

nie przeszkadza. Dla jedności europejskiej, której potrzebujemy jak kania dżdżu, to 

śmiertelne zagrożenie.  

Co możemy zrobić my? To pytanie zadajemy sobie co roku na Kongresie. I potem 

pracujemy ciężko cały rok. Szczególnie ostanie lata były okresem ogromnej 

aktywności naszych środowisk, Was wszystkich obecnych na tej sali. Myślę, ze 

większość z nas postrzega Unię, wartości, na których ją budowano przez ponad 

sześćdziesiąt lat, jako latarnika, który wskazuje tym, którzy mają do niego zaufanie, 
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bezpieczną drogę i ratuje ich od zagubienia. Ale ten latarnik też dzisiaj potrzebuje 

naszego wsparcia. 

Wsparcia w znalezieniu rozwiązania dla wielkiej nadchodzącej fali migracyjnej, która 

będzie trwała z powodu zmian klimatycznych, biedy, braku perspektyw rozwojowych. 

Nie możemy chować głowy w piasek.  

To się samo nie rozwiąże. Ludzie innych kultur, ras, religii będą coraz częściej 

stawali się naszymi współobywatelami i Europejczykami. 

Jak się do tego przygotować, to pierwsze wyzwanie. Także, a może przede 

wszystkim, dla edukacji. Dla obywatelskiej edukacji. Zadbajmy o to. 

Drugie wyzwanie, to potrzeba jedności europejskiej i powrót do solidarności, która 

zawsze była częścią wielkiej urody, wielkiej atrakcyjności Europy. I zawsze była 

bezwarunkowa. I polska. I coś się zmieniło. 

Po trzecie, z populizmem możemy wygrać tylko przez włączenie ludzi, obywateli nie 

tylko w dialog o Europie, ale i w proces podejmowania decyzji. Politycy boją się tylko 

słupków popularności i wyborców. Więc dzisiaj droga do zmiany wiedzie przez ludzi. 

Jestem przekonana, że my możemy zrobić wiele, by przekonać ludzi młodych o ich 

odpowiedzialności za przyszłość Europy, ich przyszłość. 

Trzeba, i my jako kobiety potrafimy to zrobić, wciągać ich w debatę, w rozmowę o 

Europie, w prawdziwe spotkania w realu, nie tylko przez media społecznościowe.  

Oni nie są zainteresowani historią i tymi małymi wojenkami, w których przecież nie 

walczymy o mistrzostwo świata, tylko wbijamy gole do własnej bramki, czasami 

jeszcze pokrzykując brawo. Wpadliśmy w pułapkę nieracjonalności w naszych 

relacjach z Europą i światem.  

A świat i Europa gnają do przodu, coraz mniej uwagi nam poświęcając.  

Chaos, niepewność i dryf to cechy tego niedobrego momentu w polskiej polityce w 

relacjach z Europą i światem. To jest coś, czego jako kobiety nie mamy w genach. 

Nie mamy więc wyboru. Trzeba z tym po prostu skończyć. 
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