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Świat globalny zmienia się. Wybitna, choć rzadko wspominana pisarka, Hanna 

Malewska mówiła pięknie, że są takie okresy, kiedy „przemija postać świata", aby 

mogło pojawić się coś nowego. To nowe, to nie zawsze znaczy lepsze. Czasami może 

być wręcz przerażające. Ale często w tym ogólnym chaosie powstają też dobre siły, 

które w końcu zwyciężają. Myślę, że czy to w VI w. naszej ery, jak u Malewskiej, czy 

też w XXI wieku, nie moglibyśmy żyć bez tej nadziei, że dobro jednak zwycięży. Że 

albo ucywilizujemy, albo pokonamy barbarzyńców, którzy chcą unicestwić, rozerwać, 

to co budowaliśmy przez ostatnich 30 lat. 

Nasz dzisiejszy świat znajduje się w okresie kiedy coś się kończy, coś się zaczyna. 

Jesteśmy świadkami wielkich transformacji politycznych i społecznych: migracji  

z globalnego Południa jako elementu długiego trwania, ucyfrowienia gospodarki, 

rysującego się „pojedynku” pomiędzy ludzką i sztuczną inteligencją oraz sposobami jej 

wykorzystania, zmian klimatu, presji demograficznej, zmieniającego się, 

wymagającego innych kwalifikacji rynku pracy, zmian w globalnym podziale pracy 

pomiędzy Północą i Południem, rosnącej dominacji globalnych korporacji, 

poszerzającej się „szarej strefy” w światowej gospodarce, której częścią są raje 

podatkowe i międzynarodowe sieci korupcyjne, wzrastająca rola dezinformacji  

i politycznego trollingu. 

Widzimy też rosnącą asertywność coraz bardziej nieprzewidywalnych politycznie 

przywódców Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Węgier. Pozostawiam 
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Wam swobodę dokończenia tej listy... Wprowadzają oni chaos do polityki światowej,  

z konsekwencjami dla nas, zwykłych obywateli. 

Porządek globalny, który kiedyś Europa tworzyła razem z Ameryką, jest dzisiaj 

podważany przez polityków, którzy czują się lepiej w transakcjach bilateralnych, niż  

w wielostronnym systemie zasiadania wokół jednego stołu. Międzynarodowy handel, 

oparty na globalnie akceptowanych regułach i instytucjach, jest coraz częściej 

zastępowany przez handlowe wojny, w których nie ma zwycięzców. 

W całym świecie wzrasta pokusa autorytaryzmu: Rosja, Brazylia, ale tez Trumpowska 

Ameryka stają się jego przyczółkami. 

Rządzący stawiają na egoizm narodowy (America First) i nie poczuwają się do 

odpowiedzialności za losy świata. Ostatni przykład to pogardliwa reakcja 

populistycznego prezydenta Brazylii na tragedię Amazonii, i odrzucenie współpracy 

zaproponowanej przez Europę. Rosja z kolei wkłada kij w szprychy demokratycznego 

świata poprzez coraz bardziej fachową dezinformację i ingerencję w wybory w innych 

krajach. Niestety obraz ten dopełniają Chiny i Indie. Chiny, broniące swojego modelu 

rozwoju nastawione na cichy podbój Afryki i nie tylko, i Indie, gdzie odczuwa się 

narastający religijny, prawicowy szowinizm. 

W całym świecie widać też spowolnienie wzrostu, co może zakończyć się recesją, 

której początki widać także w Europie. Do tego oczywiście coraz wyraźniej i dobitniej 

odczuwamy objawy klimatycznego kryzysu. Ale nie jesteśmy w stanie zmobilizować 

się jako świat, aby sami siebie uratować przed klimatyczną katastrofą . Tymczasem 

właśnie dziś, gdy tu i teraz się zbieramy, w Nowym Jorku odbywa się I Młodzieżowy 

Szczyt Klimatyczny ONZ. Myślę, że może powinnyśmy z tego miejsca, z Warszawy, 

przekazać słowo wsparcia dla młodych ludzi, którzy przecierają drogę, aby starsze 

pokolenie miało więcej odwagi i więcej wyobraźni. 

Mam nadzieje, że zgadzacie się ze mną, że nie wolno nam ignorować głosu młodych 

ludzi, takich jak Greta Thunberg. Robi wspaniałą robotę. To jest niesamowite, gdy 

patrzy się, jak i ta nastolatka, drobna i poważna, ma wpływ na innych. Ona, ale też 

nasza Inga Zasławska, Maja Starosta i wielu utalentowanych młodych ludzi, 

uświadamiają nam, że nie możemy trywializować żądania młodych, aby starsze 

pokolenie wreszcie zaczęło robić to, co do niego należy. 
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Obecnie na świecie żyje 1,8 miliarda ludzi w wieku od 10 do 24 lat, w tym miliard 

dwieście milionów to osoby w wieku od 15 do 24 lat. I oni, mam nadzieję, nie pozwolą 

parafialnym politykom, bez znajomości świata, bez globalnej wyobraźni dalej 

zarządzać ich losem! 

Do młodych Polek i Polaków, tych w Nowym Jorku i tych na ulicach 60 miast polskich: 

powiedzmy głośno: Kongres jest dziś z Wami! 

Żyjemy w świecie, w którym nie ma oczywistego lidera. Mamy szczęście, że Unia ma 

cechy potrzebne do tego, by skupiać wokół siebie tych, którzy mają poczucie 

odpowiedzialności za świat. Unia podejmuje się dzisiaj  roli globalnego przywódcy, 

strażniczki liberalnego porządku. Nie wiemy, czy uda nam się utrzymać partnerstwo 

transatlantyckie. Ale pracujemy nad tym, bo w pojedynkę nie da się zbudować 

bezpiecznego świata. Dlatego Europa inwestuje coraz więcej we wzmocnienie 

europejskiego filaru NATO. Inwestuje z rozmachem w poprawę własnej pozycji  

w gospodarce światowej, w swoją globalną konkurencyjność. Wzmacniamy nasze 

relacje z Kanadą, Australią, Japonią, Chinami. 

Warunkiem przyjęcia przez Unię roli globalnego „influencera" i strażniczki liberalnego 

porządku jest jej zdolność do utrzymania, a właściwie wzmocnienia naszej 

wewnętrznej jedności politycznej. Niestety brak politycznej spójności Unii jest dzisiaj 

jedną z jej największych słabości. Musimy przywrócić wszystkim  Europejczykom 

poczucie sprawczości. 

Aby ludzie nie ulegali syrenim śpiewom populistycznych magików, nie wystarczą same 

dobrze funkcjonujące instytucje, nie wystarczą budżety, plany i programy, ani nawet  

ważne zmiany personalne wśród przywódców europejskich. Europa musi być Europą 

obywatelek i obywateli. 

W ostatnich miesiącach, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, przy okazji 

wymiany politycznego przywództwa Unii stało się oczywiste, że Europa wzmacnia 

swoją zdolność do szeroko rozumianej ochrony obywateli, jeśli chodzi  

o praworządność, swą zdolność konkurowania i współpracy z resztą świata, swoją 

solidarność - zarówno w kontekście migracji, jak i poprzez zdecydowaną politykę 

klimatyczną  jako wyraz solidarności z przyszłymi pokoleniami, a także swą  wrażliwość 

na wyzwania nierównosci i sprawiedliwości społecznej. 
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Žadne z tych wyzwań, a nie jest to lista kompletna, nie może być rozwiązane poprzez 

wysiłki pojedynczych państw. Żadne nie może być rozwiązane przez tradycyjne polityki 

sektorowe czy fragmentaryczne wysiłki często uzależnione od kaprysów 

eurosceptycznych polityków krajowych. Do tego potrzebna jest silna i zwarta Europa. 

I tu oczywiście dochodzimy do Polski i naszych relacji z Unią. 

Zauważyłyście może, że specjalnie, nieco prowokująco, powiedziałam „nasze relacje 

z Unią” — bo tak odruchowo, prosto z serca, mówią polscy politycy. A że, jak wiadomo, 

język jest odbiciem naszych myśli, często nieświadomych, to taki zwrot pokazuje, że 

Unia jest ciągle traktowana jako jakiś zewnętrzny byt, do którego się musimy odnosić. 

I stąd, z tych powodów, załóżmy, że tylko ,filologicznych” bierze się to, że nie do końca 

Unię rozumiemy i że obecna klasa polityczna przyjmuje wobec niej dziwne pozy: obok, 

w poprzek, najczęściej w pozycji zdystansowanej i pełnej podejrzliwości. A przecież 

my nie mamy relacji „z" Unią, bo jesteśmy jej częścią. Jesteśmy Unią. 

Współdecydujemy o jej kondycji i sile. 

Po 15 latach naszej obecności w Unii chyba już najwyższy czas, aby polska klasa 

polityczna pogodziła się z myślą, że Unia to my. 

Proszę Was, zawsze przypominajcie swoim kontrkandydatom, jeśli kandydujecie  

w tych wyborach, czy też w dyskusjach na innych forach, gdzie bierzecie udział.  

To ważne! Unia to my. 

Patrząc trochę z lotu ptaka na naszą część Europy, widzimy populistycznych magików 

hasających w najlepsze po scenie politycznej i zatruwających nasze myślenie swoimi 

fobiami, wymysłami i wręcz kłamstwami. Ta regionalna odrębność, określana przez 

podatność na populizm, Europy Środkowo-Wschodniej jest jednym z najtrudniejszych 

europejskich wyzwań wewnętrznych. 

A przed Polską stoi ciągle trudna lekcja do odrobienia: zrozumienia, że jako „wyspa 

inności”: politycznej, aksjologicznej, w środku Europy, od Europy się ciągle 

dystansująca, nie mamy szansy na dobrą przyszłość. 

Czasem wyglądamy, jakbyśmy chcieli odlecieć na zupełnie inną planetę. Ale, jak 

często powtarzam, nie ma planety B, ani dla świata, ani dla nas. 

I będąc ciągle obywatelami naszej planety, oraz Europejczykami, nie możemy stać na 

uboczu najważniejszych debat i zmian w Unii. Musimy zasadniczo zmienić nasze 
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podejście do współpracy w Unii i przestawić tory naszego myślenia o gospodarce tak, 

aby polskie priorytety rozwojowe wpisywały się w politykę europejską. 

A te priorytety w dużej mierze wiążą się z ochroną klimatu. Jedna czwarta nowego 

budżetu UE będzie powiązana - od plastiku począwszy, a na sektorze finansowym 

skończywszy - z Zieloną Europą. Nie będzie można już przeznaczać środków unijnych 

na inwestycje w pozyskiwanie paliw kopalnych, a także do finansowania niektórych nie 

ekologicznych inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast te pieniądze pójdą w bardzo 

ambitną modernizację europejskich gospodarek pod kątem mniejszego zużycia energii 

czy zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł. Państwa członkowskie UE nie 

będą też mogły już inwestować środków unijnych w wysypiska śmieci. 

Musimy uświadamiać naszym politykom, że tylko „trzymając się Europy” będziemy 

mogli rozwiązywać nasze, krajowe i lokalne, problemy. Musimy nauczyć się 

wykorzystywać w najbliższych latach wszystkie dostępne zasoby Unii Europejskiej, 

aby zwalczać zagrażający życiu smog oraz zanieczyszczenie środowiska. Musimy 

inwestować w tereny zielone i rozwiązania ograniczające emisję, także korzystając  

z pieniędzy pochodzących z budżetu europejskiego. 

Polska jest dziś niestety bardzo słabo przygotowana do gry o gigantyczne środki 

przeznaczone w nowym budżecie na Zieloną Europę. To jest dla nas większe ryzyko 

niż doraźne cięcia w polityce spójności czy dopłatach rolnych. 

Musimy zacząć traktować Europę jako mechanizm wspierający naszą innowacyjność 

i nowe rozwiązania, a nie ograniczający nasze aspiracje, szczególnie, że nierzadko są 

to przeterminowane aspiracje. 

I musimy powrócić do proeuropejskiego konsensusu w naszym pięknym kraju, który 

istniał do 2015 roku. A od jesieni tamtego roku jest systematycznie niszczony. 

Szukanie egzotycznych sojuszy nigdy nie wychodziło nam na dobre w naszej historii. 

Bycie częścią Unii Europejskiej, tego sojuszu na rzecz dobrobytu i demokracji, jest 

czymś naturalnym dla nas, Polek i Polaków. I musimy pilnować naszej obecności  

w UE jak oka w głowie. 

Kilka dni temu, dosłownie, pokazały się niezwykle ciekawe badania opublikowane  

w oko.press, które robi genialną robotę. Oby się przydała. Badania te  dowodzą, że 

Polki w wieku 18-39 lat obawiają się przede wszystkim katastrof: klimatycznej  
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(38 proc.), ochrony zdrowia (27 proc.), a także politycznej, jaką byłoby dla Polski 

opuszczenie/wyrzucenie z UE oraz wzrostu ruchów nacjonalistycznych (po 25 proc. 

wskazań). A więc troską nas, kobiet, są, sprawy istotne, namacalne, które można 

wspólnie rozwiązać. Natomiast, według tych samych badań, 31 % Polaków płci 

męskiej z tej samej grupy wiekowej przejmuje się głównie „atakiem na polskie rodziny” 

ze strony gender i ruchów LGBT — czyli problemem wykreowanym sztucznie na 

potrzeby kampanii wyborczej. Wśród mężczyzn także wyjście Polski z UE jest 

dwukrotnie rzadziej wybierane jako zagrożenie niż wśród kobiet. 

To pokazuje, jak wiele pracy mamy wciąż jako społeczeństwo obywatelskie, ale też 

jako kobiety. Bo to w naszych rękach, umysłach i sercach, leży obowiązek 

zaproponowania realistycznych rozwiązań dla prawdziwych problemów  i zagrożeń. 

I może bardziej optymistycznie na koniec: wierzę, że u nas też zajdą zmiany, 

oczywiście pod wpływem kobiet, bo to my potrafimy szybko się uczyć i wdrażać 

innowacje społeczne, patrzeć na świat realny, a nie ideologicznie naznaczony przez 

kłamliwe narracje  

Więc do pracy, drogie koleżanki! Bądźmy wszystkie immanentną częścią tej 

konstruktywnej propozycji, jaką jest Europa! 

Rozpoczęłam to wystąpienie nawiązaniem do nieco zapomnianej polskiej pisarki, to 

teraz, w imię parytetu zapomnianych pisarzy, odwołam się do Jerzego Żuławskiego, 

autora pierwszej polskiej trylogii science fiction „Na srebrnym globie”. Jerzy Żuławski 

napisał w 1903 roku: „Czy to nie jest najstraszliwsza ironia, że człowiek wroga swego 

przenosi sam w sobie nawet na gwiazdy świecące na niebie?” 

Nie nośmy w sobie zła, gniewu, nienawiści. Stoimy przed wielkim wyzwaniem dla 

ludzkości: zachowania naszej planety. Gdy mamy do czynienia z wyzwaniem 

dotyczącym naszej  egzystencji, musimy zjednoczyć nasze siły. 

Więc pozdrówmy tych młodych ludzi, którzy obradują w Nowym Jorku nad tym, jak 

ocalić tę piękną, pomimo wszystko, planetę, na której przyszło nam żyć. 

Być może to właśnie młodzi ludzie i kobiety uratują świat. 

Nowy Jork - Warszawa, wspólna sprawa! 

 


