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Konferencja o Przyszłości Europy to niewątpliwie jedno z najbardziej istotnych 
wspólnych przedsięwzięć trzech instytucji europejskich: Parlamentu, Komisji i Rady. 
 
Zorganizowanie Konferencji nie było łatwe. Niektórzy komentatorzy uznają za sukces 
już sam fakt, że podejmujemy się tego zadania w trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji 
pandemicznej, która przyczyniła się do rocznego opóźnienia jego inauguracji. 
 
Konferencja służy otwartej, publicznej debacie o przyszłości Unii Europejskiej. 
Rozpoczynamy ją niemal dwadzieścia lat po poprzedniej analogicznej dyskusji w 
ramach Konwentu w sprawie przyszłości Europy. Jej zwieńczeniem była 
międzyrządowa konferencja (2003-2004), która przygotowała „Traktat ustanawiający 
konstytucję dla Europy". 
 
Konferencja jest odpowiedzią na wielką potrzebę spotęgowaną przez wywołany 
przez Covid-19 kryzys, wynikającą z wewnętrznych wyzwań Unii i z jej zdolności 
zmierzenia się z wyzwaniami globalnymi. 
 
Dialogi obywatelskie ostatnich lat, ostatnie wybory europejskie z 2019 roku, a także 
badania opinii publicznej czasu pandemii wskazują wyraźnie na sprawy priorytetowe 
dla zwykłych obywateli. Tym priorytetem niewątpliwie jest Europa mądrze 
odbudowana po pandemii, przyjazna dla klimatu, wrażliwa społecznie, cyfrowa i 
innowacyjna, znacząca w świecie globalnym. Wszakże pamiętająca o tym, że jest nie 
tylko wspólnotą państw, ale również obywateli.  Demokracja przedstawicielska może 
zostać wzmocniona dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu obywateli. Priorytetem 
dla nich jest Europa zdolna zaradzić obserwowanemu od kilku lat zwrotowi 
niektórych państw członkowskich w kierunku autorytaryzmu, którego celem jest 
uzurpacja demokratycznej rzeczywistości dla utrzymania u władzy politycznie i 
ekonomicznie skorumpowanych antyeuropejskich i antydemokratycznych reżimów. 
Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, Europejczyków, jest udaremnienie tego 
trendu idącego pod prąd w Europie zbudowanej na solidarności. 
 
Konferencja przewiduje całkowitą otwartość na wszelkie wątki w debacie. 
 



Warto podkreślić, że równie istotna jak treść tej dyskusji, jest jej forma i udział 
zwykłych i niezwykłych obywateli, ośrodków akademickich, organizacji 
pozarządowych, władz lokalnych i regionalnych, parlamentów narodowych i instytucji 
obywatelskich. Wielojęzyczna platforma, będąca swoistym medium 
społecznościowym Konferencji, będzie miała w pełni inkluzyjny charakter. Dla 
zorganizowanych debat obywatelskich podstawowy format stanowić będą panele 
obywatelskie, zarówno europejskie, jak i krajowe. 
 
Nie jest to format przypadkowy, ale już wielokrotnie sprawdzona formuła 
partycypacyjna, która świetnie sprawdziła się w niektórych krajach. Uczestnicy 
panelu najpierw wysłuchują ekspertów prezentujących alternatywne rozwiązania 
poszczególnych kwestii, a następnie przyjmują rozwiązania, które mogą być 
wynikiem różnych podejść do danego problemu. 
 
Zaakceptowane, stają się wyrazem zbiorowej, wspólnie wypracowanej inteligencji i 
mądrości, a nie tylko odzwierciedleniem zwycięstwa jednej grupy nad inną. W trakcie 
takich paneli jest możliwe to, co zazwyczaj nie zdarza się w codziennej, 
spolaryzowanej polityce. 
 
Polaryzacja, podsycana przez wszelkiego rodzaju populistów, niszczy struktury 
polityczne i społeczne, a także destrukcyjnie wpływa na reguły zachowań 
demokratycznych i politycznej przyzwoitości. Dlatego potrzebny jest dialog, który 
będzie czymś więcej niż tylko manipulacją, przerzucaniem się fake newsami i 
wyciąganiem z rękawa wyświechtanych argumentów przez polityków, dla których 
polityka nie jest Arystotelesowym dobrem wspólnym, tylko areną walki lub prywatną 
trampolinę do kariery. 
 
Szansę na taką rozmowę zapewnia zaś deliberatywny model Konferencji o 
Przyszłości Europy, który jest oparty na modelu roju, czyli gromadzenia rozproszonej 
kolektywnej inteligencji społecznej. 
 
Jest to model wręcz rewolucyjny, bo pozwala unieważnić ostrą, dwubiegunową 
polaryzację polityczną opierającą się na ograniczonej liczbie akceptowanych 
rozwiązań, najczęściej sprzecznych i bazujących na oklepanych narracjach, które 
mieszczą się w ramach ostrego zerojedynkowego podziału prawica-lewica. 
 
Taki model może przywrócić racjonalne myślenie o polityce. My w Polsce, obywatelki 
i obywatele, szczególnie potrzebujemy takiego powrotu do racjonalności w myśleniu 
o polityce i o interesach Polski. 
 
Unia przechodzi obecnie proces wielopłaszczyznowej zmiany, która dla Polski może 
stanowić szansę porównywalną do wejścia do UE, związaną z przyspieszoną 
modernizacją naszej gospodarki i jej otwarciem na nowe priorytety, wspomaganą 
dodatkowo przez bezprecedensowy program wsparcia finansowego. 
 
Dlatego jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że inauguracji Konferencji nie 
towarzyszy w Polsce proces informacyjny. A równocześnie na przykład w Irlandii 
praktycznie cały kraj jest zaangażowany w dyskusję o przyszłości Europy. Rząd 
wywiązuje się z jednego ze swoich obowiązków, czyli informuje, a społeczeństwo 
obywatelskie debatuje. 



Mam nadzieję, że Konferencja będzie nie tylko forum poszukiwania pragmatycznych 
rozwiązań dla post-pandemicznej Europy, ale także troski o demokrację i wartości 
fundamentalne, na których Europa jest zbudowana. Zaangażowanie obywateli jest 
jedyną gwarancją osiągnięcia tego celu. 
 
Mam też nadzieję, iż działania nas wszystkich będą służyć wzmocnieniu silnego 
nurtu proeuropejskiej, prodemokratycznej opinii publicznej w całej Europie, także w 
tej jej części, gdzie rządy są albo mocno eurosceptyczne albo oportunistycznie ku 
eurosceptycyzmowi się skłaniają. 
 
Odnoszę wrażenie, że czas pandemii budzi w nas potrzebę refleksji, formułowania 
opinii, potrzebę dzielenia się nią z innymi, a także patrzenia w przyszłość. 
 
Sądzę, że Polki i Polacy mają taką samą chęć dyskutowania, jak inni Europejczycy. 
Rolą polityków jest zapewnienie im szansy na udział w europejskiej debacie. 
Obywatele Unii Europejskiej czekają na głos z Polski inny niż głos polityków 
grożących Europie wetem czy domagających się prawa do ignorowania prawa 
europejskiego. 
 
Rolą sił proeuropejskich jest otworzenie przestrzeni dla publicznej debaty o 
przyszłości Europy. Nie możemy pozwolić na to, by ta debata została 
„przechwycona" w imię partykularnych celów politycznych. 
 
Wierzę, że to się uda. Ponieważ wierzę w nasz polski, obywatelski instynkt i w wolę 
bycia w Europie, wbrew tym, którzy chcieliby nam tę europejskość odebrać. 
Ostatecznie odbierając europejskość, odbiera nam się jednocześnie polskość. 
 
Konferencja jest wielkim testem gotowości obywatelskiego zaangażowania we 
współwłasność Europy. Na tym polega jej wartość jako procesu, bez względu na to, 
jaka będzie końcowa wspólna wizja do zrealizowania. 
 
Jestem przekonana, że zdamy jako obywatele test mobilizacji i weźmiemy udział w 
debacie, a wartością dodaną konferencji będzie możliwość poznania zróżnicowanych 
zainteresowań, trosk i obaw, marzeń i oczekiwań obywateli wobec ich Europy. 
 
Konferencja będzie dla nas wszystkich, środowisk obywatelskich, akademickich, 
politycznych i instytucjonalnych wielkim ćwiczeniem we wzajemnej komunikacji, w 
budowaniu mostów między różnymi europejskimi interesariuszami. 
 


