
 
1 

Prof. dr hab. Danuta Hübner 

Premierka Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet 

 

Świat wyobrażony na nowo 

XII Kongres Kobiet 

 

27 września 2020 

 

 

Wielce Szanowne i Drogie Koleżanki, 

 

Przede wszystkim pragnę podziękować tym wszystkim z Was, dzięki którym, pomimo 

pandemii, jednak się spotykamy. 

Dla nas wszystkich jest oczywiste, że w dzisiejszej sytuacji Polski, Europy, świata nie 

może zabraknąć głosu kobiet, a szczególnie kobiet polskich. Obecna władza nie chce 

słuchać tego, co mamy do powiedzenia i chce, żebyśmy były niewidoczne. Na to nie 

wolno nam pozwolić, bo ani świata, ani Europy, ani Polski, ani żadnego  z tych 

najmniejszych nawet miejsc, gdzie jesteśmy, żyjemy, działamy nie stać na to,  by 

zmarnować to, co my wnosimy do dobra wspólnego.  

 

Poproszono mnie o to, by opowiedzieć, jak widzę to, co dzieje się  w Europie i w jej 

relacjach ze światem. Może zacznę od przytoczenia paru słów autorstwa hinduskiej 

pisarki Arundhati Roy, którą może pamiętacie z niezwykłej książki, która ukazała się w 

Polsce jeszcze chyba w latach 90-ych: o bogu  od rzeczy małych. Otóż powiedziała 

ona, że „Historycznie rzecz biorąc, pandemie zmuszały ludzi do zerwania z 

przeszłością i ponownego wyobrażenia sobie świata. Ta nie jest inna. To portal, brama 

między jednym światem a drugim ". 

Autorka nie mówi, że ten otwierający się portal zaprowadzi nas albo do lepszego albo 

do gorszego świata. On będzie zapewne inny. To, co mnie martwi to to, że kiedy myślę 
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o Europie i jej historii, nie odnajduję łatwo dowodów na to, że z trudnych kryzysów 

wychodzimy mądrzejsi i odważniejsi.  

 

Ten kryzys, w który zaplątał nas śmiertelny wirus jest szczególny, bo wszyscy w nim 

jesteśmy, głęboko zanurzeni i nie wiadomo, na jak długo. Nie ma dokąd uciec ani gdzie 

się schować. Świat z września 2020 roku różni się ogromnie od świata z początku tego 

roku. Wtedy coś zaczęło do nas docierać o jakimś wirusie w Chinach, ale niewielu 

Europejczyków widziało w tym zbliżający się kataklizm dla naszego kontynentu. 

 

Ten wirusowy kryzys nałożył się na towarzyszące nam od lat i niebezpieczne dla 

naszej cywilizacji dwa wielkie zagrożenia. Po pierwsze są to zmiany klimatu, które bez 

powszechnej walki o klimat mogą przynieść koniec ludzkiej egzystencji i cywilizacji na 

naszej planecie oraz po drugie, narastające  zagrożenia dla demokracji w postaci wielu 

odmian autorytaryzmu.   

 

Bez demokracji opartej na aktywności, zaangażowaniu i odwadze obywateli nie 

poradzimy sobie w walce o klimat. Bez zaangażowania obywateli nie zdamy testu 

naszej ludzkiej odpowiedzialności. Alternatywą jest stan natury, jak go widział angielski 

filozof, Thomas Hobes, gdzie wszyscy walczą o wszystko przeciw wszystkim.  

 

Niestety w światowej polityce jest wielu przywódców, którzy bezustannie dolewają 

oliwy do ognia. Widzimy ich na wszystkich kontynentach. Niestety także w Europie.  

Polska rzeczywistość polityczna tak bardzo zdeformowała demokrację, że trzeba 

silnego szkła powiększającego, by dostrzec jej resztki. Ale one istnieją. My, nasze 

spotkanie to dowód na to. Ale to też oznacza naszą  wielką odpowiedzialność za 

przyszłość.  

 

W marcu, gdy pandemia uderzyła z całą siłą w Europę, Unia Europejska przez chwilę 

wstrzymała oddech, poszczególne kraje, w tym Polska próbowały działać 

samodzielnie, bez konsultacji z partnerami. Każdy chciał się ratować na własną rękę.  

Ale szybko zobaczyliśmy, że nie tędy droga. Bardzo szybko zaczęła działać Komisja 

Europejska, pod przewodnictwem kobiety, Ursuli von der Leyen.  
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Zakasano rękawy, wszystkie ręce pojawiły się na pokładzie, potrzebne zmiany prawne 

służące wykorzystaniu całego potencjału budżetu i polityk europejskich, uruchomiliśmy 

w bezprecedensowym tempie. Wsparcie dla działań na poziomie państw 

członkowskich oraz na poziomie europejskim, wiele decyzji wcześniej okrytych mitem 

niemożliwości stały się siłą napędową walki z kryzysem. Tak jest i teraz. Ten proces 

trwa. I muszę przyznać, że wysiłki polskiego rządu, mające na celu ukrycie przed nami, 

Polakami wsparcia płynącego ze strony Unii, były irytujące i nieuczciwe, i zarazem 

smutne.  

 

Kryzys to nie tylko walka tu i teraz, to także  szansa dostosowania Unii w każdym 

wymiarze jej funkcjonowania  do wyzwań przyszłości. W skrócie z pełną 

odpowiedzialnością chcę Wam powiedzieć, że Unia działała szybko, w sposób 

skoordynowany budując wspólną odpowiedź na kryzys. Całkowicie uelastyczniono 

możliwość wydatkowania nie wydanych jeszcze środków z obecnego budżetu 

europejskiego na potrzeby związane z Covidem. W rekordowym  tempie powstała 

koncepcja budżetu i funduszu odbudowy na lata 2021-27.  

 

Środki finansowe, które stoją do dyspozycji nas wszystkich są bezprecedensowe.  

Polska może skorzystać z blisko 160 mld euro w trakcie najbliższych siedmiu lat. To 

jest 8,5% tego, co przewidziane jest dla 27 państw członkowskich. To ogromne środki. 

A ja mam czasem wrażenie, że tzw. decydenci zadają sobie pytanie, co z nimi zrobimy. 

Nie słyszałam żadnej wypowiedzi publicznej, z której wynikałoby, że pracują zespoły 

nad najlepszymi i najbardziej potrzebnymi dla modernizacji i rozwoju Polski projektami. 

Przygotowanie już teraz projektów inwestycyjnych to wielkie wyzwanie dla 

samorządów. Fundusz odbudowy, około 23 mld euro w dodatku do środków z 

wieloletniego budżetu Unii będzie do wykorzystania w postaci grantów juz w ciagu 

trzech  najbliższych lat, 2021-23. Nie pozwólmy zmarnować tych szans.  

Negocjacje budżetowe jeszcze trwają między Parlamentem Europejskim a Radą czyli 

państwami członkowskimi. Przedmiotem negocjacji jest tez uzależnienie dostępu do 

środków europejskich od przestrzegania europejskich wartości, w tym 

praworządności, a także dostęp do specjalnego funduszu klimatycznego 

uzależniony  od zadeklarowania przez Polskę zgody na osiągnięcie  neutralności 

klimatycznej przez nasz kraj do 2050 roku.  
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Bezpośrednią odpowiedzią na pandemię jest też planowane poszerzenie kompetencji 

Unii w dziedzinie zdrowia. Stąd  propozycja Europejskiej Unii Zdrowia oraz powołanie 

agencji ds. zaawansowanych badań i rozwoju w dziedzinie biomedycyny. W 

Parlamencie Europejskim powołaliśmy do życia Komisję  ds. walki z rakiem, której 

przewodniczącym został Bartek Arłukowicz.  

  

W wielkim skrócie powiedziałabym, że pandemia stała się punktem startu do 

budowania Unii przyjaznej klimatowi, wrażliwej społecznie, konkurencyjnej w 

gospodarce światowej i oddanej demokracji.  A Zielony Ład i cyfryzacja bedą głównymi 

siłami napędowymi rozwoju. Naszym celem jest uczynienie do 2050 roku z Europy 

pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Cele klimatyczne są  ambitne, ale 

obudowanie ich środkami  z europejskiego budżetu, funduszu odbudowy i 

dodatkowym mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji sprawi, że żaden region ani 

sektor nie staną się ofiarami tej trudnej, ale koniecznej transformacji. 

 

Zielony Ład to szeroko zakrojony program inwestycyjny. Europa jest światowym 

liderem pod względem zielonego finansowania i największym emitentem zielonych 

obligacji na świecie. 30 proc. z 750 mld euro funduszu odbudowy pozyskane zostanie 

z zielonych europejskich obligacji. Wśród kryteriów inwestycyjnej konkurencyjności 

niska emisyjność wyrasta na jeden z najważniejszych.   

 

Musimy sobie zdać sprawę, że to wszystko, co chcemy zrobić nie odbywa się na 

pustym polu, gdzie się ścigamy sami ze sobą, dla własnej przyjemności. Te wszystkie 

działania, aktualne i planowane do szybkiej realizacji powstają  pod ogromną 

presją  globalnej konkurencji, czy nawet walki: o wpływy, o zasoby, o prawa do 

ustalania standardów światowych.  

  

Świat staje się coraz bardziej bezlitosny w śrubowaniu kryteriów konkurencyjności, ale 

i coraz bardziej zróżnicowany ideologicznie i geopolitycznie.  

 

Niektóre kraje konkurują bez oglądania się na standardy, inne popadają w izolację z 

własnego wyboru, a jeszcze inne próbują zdestabilizować cały system 

międzynarodowy, jaki powstał po drugiej wojnie światowej. Jeśli dodać do tego 

migracje i ryzyko nuklearne to łatwo zrozumieć, dlaczego jest też coraz bardziej 
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nieprzewidywalny. Szczególnie, gdy reguły współpracy międzynarodowej są otwarcie 

łamane, często bez cienia przyzwoitości, z otwartą przyłbicą. 

  

Widoczna jest coraz bardziej zacięta konkurencja o przywództwo geopolityczne na 

świecie. Chiny, balansują  swoją politykę pomiędzy otwartym drażnieniem innych 

poprzez rozbudowę potęgi militarnej i ambicje terytorialne, a pokazywaniem 

twarzy  naszego klimatycznego przyjaciela, wzywając do przejścia na niską 

emisyjność. Ostatnio zadeklarowali, że ich planem na neutralność klimatyczną jest rok 

2060.  

 

Wspieramy ich intencję prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej, ale nie możemy 

zaakceptować ich modelu rozwoju, łamiącego wszelkie zasady uczciwej konkurencji, 

nie mówiąc o praktykach autorytarnych w ich własnym kraju. 

 

Z drugiej strony, nasz tradycyjny sojusznik i przyjaciel, Stany Zjednoczone, wydaje się 

być na skraju politycznego załamania nerwowego, z katastrofą pandemiczną, 

samoizolacją, z długą listą konfliktów handlowych, z nieukrywana miłością Prezydenta 

do autorytarnych przywódców i regularnym besztaniem przywódców demokratycznych 

i Europy, z odejściem od klimatycznego porozumienia paryskiego następnego dnia po 

listopadowych wyborach.  

 

Patrzymy na to z zadziwieniem i niepokojem. Mamy nadzieję, ze wybory listopadowe 

zmienią sytuację. Ale jeśli nie będzie w Ameryce zmiany, Europa będzie musiała mieć 

plan na to, jak przywrócić Stany Zjednoczone  wspólnocie transatlantyckiej.  

 

Trudno znaleźć dzisiaj dobrze funkcjonujące elementy  w naszych relacjach, 

nieustannie jednak negocjujemy konflikty handlowe, eliminując stopniowo drobne 

bariery taryfowe, deeskalując  nasze relacje  w oczekiwaniu na lepsze czasy. 

 

Chiny i USA, każde z innych powodów, są wielkim wyzwaniem dla Unii na 

nadchodzące lata. A jeszcze jest Rosja, która destabilizuje w zaplanowany sposób 

systemy wyborcze Zachodu i truje swoich własnych opozycjonistów bez cienia wstydu 

wobec światowej opinii. Jest Turcja, myśląca o odzyskaniu swoich wpływów w świecie 

muzułmańskim i nastawieniu go antyzachodnio. Jest Afryka, z której będziemy mieć 
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coraz większy napływ imigrantów. Jest też taki enigmatyczny kraj, jak Brazylia, który 

oddziaływuje negatywnie na procesy demokratyczne w Ameryce Łacińskiej poprzez 

swoje populistyczne zachowania. 

 

Europa, nie z przekonania o swojej „wyjątkowości" czy „lepszości", ale z powodu 

zachowań innych, stała się praktycznie jedynym regionem świata, który 

odpowiedzialnie broni wartości wielostronnej współpracy, który domaga się uznania 

standardów równej konkurencji, który traktuje umowy i podpisane porozumienia jako 

obowiązujące, a nie nic nie znaczące kawałki papieru, tak jak to ostatnio, ku zdumieniu 

wszystkich, proponuje zrobić rząd W. Brytanii w kontekście umowy Brexitowej. 

 

Coraz lepiej widzimy, jak toksycznym wydarzeniem był Brexit. Nieustanna od wielu 

dekad propaganda antyunijna w Zjednoczonym Królestwie, była pierwszym strzałem 

w obecnej antyeuropejskiej populistycznej rewolcie. Toksyczność Brexitu to nie tylko 

osłabienie Unii poprzez formalne wyjście znaczącego panstwa członkowskiego, ale 

także i to, że Brexit reanimował zjadliwą kulturę polityczną, której nie było w Europie 

od lat 30tych. Teraz widzimy tego skutki w postaci nieszanowania zawartych 

porozumień i próbie wyjścia poza kanon zwyczajowych zachowań politycznych. 

 

Powinniśmy bardzo dokładnie przestudiować całą te „otoczkę ideologiczną" Brexitu, 

sączoną w umysły ludzi od lat, aby zrozumieć, jak Europa może zostać zniszczona od 

wewnątrz, jeśli temu nie zapobiegniemy, jeśli się nie uodpornimy na syrenie wołania 

populistycznych przywódców. 

 

Smutne jest to, że Polska i Węgry są postrzegane jako główni winowajcy 

populistycznej, antydemokratycznej fali przelewającej się przez Europę.  

 

Unia, która przez długi czas myślała o sobie jako o potędze ekonomicznej, musi się 

teraz zmierzyć z wyzwaniem, które jest znacznie większe: ocaleniem demokracji 

liberalnej dla świata i odepchnięciem z pola akceptowalnego dyskursu politycznego 

różnych odmian tego, co nazywa się demokracją nieliberalną, czy po prostu czystym 

autorytaryzmem, a miejscami nawet faszyzmem.  
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Unia, my wszyscy, którzy czujemy się za nią odpowiedzialni, musimy stanąć do walki 

o nasze ideały i standardy z przeciwnikami, którzy często walczą bez żadnych reguł, 

czy jak mówi się u nas „bez żadnego trybu" i którzy preferują ciosy poniżej pasa. 

 

To ogromne zadanie. Ale jest jeszcze jedno: oprócz ratowania demokracji w starciu z 

autorytaryzmem, Unia musi zrobić wszystko, aby ocalić jej wartości w umysłach ludzi. 

Tych, którzy często ulegają bezkrytycznie impulsom ze strony bezwzględnych 

przywódców. Unia musi podjąć wyzwanie, które zostało jej narzucone. Symbolem tego 

wyzwania są „strefy wolne od LGBT". Bo za tym stoi ksenofobiczne marzenie 

antydemokratów-populistów o Europie i świecie jako o miejscach wolnych od wolności, 

od praw obywatelskich jako normy, od nauki, od demokracji, od kobiet, od politycznych 

konkurentów, od niezależnych instancji oceniających, od świata ludzi różnych, ale 

równych, od politycznej moralności. 

 

To czego pragną przeciwnicy Europy, Brexitowcy, Polexitowcy i im podobni to świat 

radykalnej zamordystycznej dystopii. Europa jest jedynym kluczem do zniweczenia 

tego pomysłu. Tak, aby nasze dzieci i wnuki mogły nadal żyć  w sprzyjającym ich 

aspiracjom świecie, a nie takim, jaki ktoś chce im stworzyć z nienawistnych mitów i 

kłamstw. Więc chcę na koniec zaapelować: nie dajmy się. Bądźmy Europejkami! 

 


