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Niedawno natrafiłam niechcący na film amerykański, chyba z lat 90-tych, o tytule 
„Dzień niepodległości". Stany Zjednoczone oraz cały świat zostały zaatakowane 
przez pozaziemskie siły. Prezydent amerykański usiłuje zmobilizować tenże cały 
świat do wspólnej walki z tymi siłami. Używa wielkiego słowa „ludzkość" i namawia 
nas wszystkich do wspólnej walki o prawo do istnienia. 
 
Tu i teraz, bez udziału hollywoodzkich scenarzystów, do wszystkich chyba dotarło, 
że znajdujemy się jako ludzkość w sytuacji wymagającej wspólnego działania. 
Ten nieprzewidziany czarny łabędź, który spadł na nasze głowy w ub. roku zostawił 
nam przesłania, które powinniśmy jako Europa, ale myślę, że i świat, zapamiętać. 
Wiele nauczyliśmy się, mam nadzieję, od pandemii. Niektórzy twierdzą, że z 
kryzysów jako ludzkość wychodzimy mądrzejsi. Nie jestem o tym przekonana, 
patrząc na historię. 
Codziennie utwierdzam się jednak w przekonaniu, jak wielką rolę w kształtowaniu 
postaw społecznych pełni narracja pewnych wydarzeń. Czas pandemii pełen jest 
takich narracji, które, czasem niepostrzeżenie, przenikają do umysłów i kształtują 
opinię publiczną. A ta narracja często jest naznaczona nieprawdą, dezinformacją, 
wręcz kłamstwem. 
I jeżeli chodzi o Unię, to mamy taką oto narrację, że jest ona przeżarta kryzysami, 
bezradna wobec wyzwań i jej zasadność istnienia jest coraz częściej 
kwestionowana. To jest niestety narracja, którą preferują polskie władze – 
wiadomo, „wyimaginowana wspólnota" - i nasze tzw. publiczne środki przekazu. 
  
W tym kontekście chciałabym Was uwrażliwić na to, że należy bardzo krytycznie 
podchodzić do takich narracji on Unii. Jest oczywiste, że Unia nie tylko zmaga się z 
kryzysami, które dotykają wszystkich, To jest, powiedzmy, awers. A rewersem jest 
to, że Unia, że swoimi 450 milionami mieszkańców jest kluczowym graczem w 
świecie globalnym. Ten ostatni jest nie tylko miejscem wielkich możliwości i szans, 
ale także źródłem wielkich zagrożeń. Unia, budując także alianse międzynarodowe, 
musi być gotowa do stawienia czoła tym zagrożeniom. Wiele też musi zrobić, jeśli 
chce odgrywać rolę globalnego lidera.  
 



 

Pandemia w pewnym sensie „przykryła" wiele wyzwań, sprawiła, że nie wydają się 
one tak pilne, czy nawet widoczne. Ale to nie znaczy, że ich nie ma tuż za rogiem - 
czasami mogą się ujawnić w najmniej odpowiednim momencie. 
Wyzwania, z którymi mamy i będziemy mieć coraz bardziej do czynienia mają dwie 
zasadnicze cechy: globalny charakter i znaczący wymiar społeczny. 
To nie są wyzwania, na które odpowiedzi można znaleźć poprzez wyłączne 
negocjacje gabinetowe, na poziomie przywódców. Coraz większe znaczenie 
odgrywamy my obywatele. Interesariuszami jesteśmy my wszyscy: młodzi i starzy, 
przedsiębiorcy i konsumenci, mniejszości wszelkiego rodzaju, biedni i bogaci.  
Największym interesariuszem jest oczywiście sama Ziemia, którą musimy uratować 
przed katastrofą dla przyszłych pokoleń. No i też interesariuszami są ci, którzy 
przyjdą po nas i po naszych dzieciach i wnukach, przyszłe pokolenia.  
Wielu ekspertów, pisarzy, filozofów, ale też, coraz częściej, polityków mówi o tym, że 
pandemia jest jednym z przejawów bóli ery Antropocenu, która zmienia na 
niekorzyść ekosystem Ziemi. 
Atropocen, czyli „epoka człowieka" różnie się datuje, ale większość naukowców 
przyjmuje, że znacznie przyspieszenie negatywnych efektów nastąpiło w drugiej 
połowie dwudziestego wieku. Natura bierze odwet na naszej niefrasobliwości w 
obchodzeniu się z nią. 
Dlatego wymogiem czasu, aby prawidłowo odpowiedzieć na wyzwania, jest myślenie 
długofalowe.  
I tu chciałabym zacytować myśl sztandarowego myśliciela konserwatywnego – 
Edmunda Burke'a, który napisał tak: 
Jedną z pierwszych i najważniejszych zasad uświęcających państwo i prawa jest 
bowiem zasada głosząca, że jego przejściowi właściciele i dożywotni dzierżawcy nie 
powinni działać tak, jakby byli jego wyłącznymi panami, niepomni na to, co otrzymali 
od przodków i co winni są potomnym. 
 Fakty są oczywiste: klimat jest zagrożony i wymaga ratunku, musimy zrezygnować z 
paliw kopalnych, jeśli chcemy przeżyć na tej planecie, a nie wyginąć jak dinozaury. 
Musimy generalnie zmienić tor naszych gospodarek, ich zasilania energetycznego, 
to jak żyjemy, co jemy.  
Warto zauważyć, że w 1950 r. na całym świecie żyły zaledwie 3 mld ludzi. Dzisiaj 
jest nas przeszło 7,3 mld. W niewiele ponad pół wieku podwoiliśmy ludzką 
populację, na którą gatunek homo sapiens pracował przez wcześniejsze 200 tys. lat. 
I wszyscy przyczyniamy się, poprzez ślad węglowy i nieograniczony „produkcjonizm" 
i konsumpcjonizm, do powolnej śmierci naszej planety. 
Kryzys klimatyczny - główny efekt nierównowagi Antropocenu – jest sprawą 
egzystencjalną.  
Migracje, granice zewnętrzne też w dużej mierze staną się wkrótce odpryskiem 
kryzysu klimatycznego. I nie mogą być traktowane jako sprawa jednego kraju, tak jak 
to jest teraz w przypadku Polski, której władze dla politycznych korzyści odrzucały 
przez długi czas włączenie się instytucji europejskich w rozwiązanie konfliktu na 
granicy polsko - białoruskiej. Trzeba jasno powiedzieć, że politycy, którzy negują 
sam fakt zmiany klimatycznej, jak i jej związek, oczywisty już teraz, z 
przemieszczeniami migracyjnymi i zmianami geopolitycznymi, w niewyobrażalny 
sposób szkodzą przyszłości młodych pokoleń. I nadejdzie moment, gdy obudzą się 
tak jak antyszczepionkowcy, którzy, gdy zachorują nagle proszą o szczepionkę, aby 
ratować swoje życie. Tylko wtedy jest już za późno. I problem nie dotyczy tylko 
ich, lecz całych społeczeństw, które taka polityka może pociągnąć w przepaść. 
  



 

Współczesne wyzwania i te klimatyczne, i technologiczne, w szczególności 
rewolucja cyfrowa, są wyzwaniami na miarę nowej rewolucji przemysłowej. Warto 
przypominać, że ta pierwsza była odbierana przez ludzi jako dość brutalna, 
wzbudzała wielkie niepokoje i opory, gdy się pojawiła. 
Widziano w samochodach „szatańskie narzędzie", prognozowano zanik rynku pracy 
dla dorożkarzy, co miało być klęską społeczną, na stacjach uciekano przed 
pociągami w obawie przed rozjechaniem, etc. Teraz możemy się z tego śmiać, ale 
nadejście rewolucji przemysłowej to była trauma dla mnóstwa ludzi. 
I teraz jest podobnie – co jest świadectwem na to, że natura ludzka jest niezmienna. 
Wielu ludzi się boi, że „zielona" rewolucja plus, jak również robotyzacja i 
automatyzacji, zniszczą ich dochody, miejsca pracy, stabilne życie. Na tym żerują 
populiści i demagodzy, który widzą to jako swoją szansę na dojście do władzy 
poprzez eksploatowanie ludzkich lęków i niepewności. I jest to, nie waham się 
powiedzieć, przemoc polityczna wobec oszukiwanych obywateli. Bo obiecują im 
utrzymanie dotychczasowego status quo, ale nie mówią, ze może to być tylko 
mirażem, gdy nasze miasta ulegną zatopieniu przez podniesienie poziomu oceanów, 
a te co nadal się ostoją, nie będą nadawały się do życia ze względu na ekstremalne 
zjawiska pogodowe, w tym upały i susze. W Jakucji na Syberii, w tamtejszym 
biegunie zimna, już zanotowano 38 stopni Celsjusza, dotąd nienotowaną nawet w 
okresie letnim. I to nie jest science fiction tylko otaczające nas realia.  
  
Dlatego te wielkie zmiany, od których nie ma ucieczki powinny się kierować tym, co 
Olga Tokarczuk nazwała obecnością „czułego narratora". Polityki kształtujące wielkie 
zmiany muszą być osadzone w kontekście pogłębionej wrażliwości na miejsce 
człowieka na ziemi i na zadanie sobie pytania: co po antropocenie? Jak utrzymać 
nasza planetę zdolną do życia dla przyszłych pokoleń? Jak ochronić ginące gatunki 
zwierząt, które są niezbędnym elementem równowagi ekologicznej naszego świata? 
Jak zapobiec konfliktom geopolitycznym, których podłożem coraz częściej będą 
kwestie klimatyczne, a skutkiem masowe migracje? I to są wielkie wyzwania, którym 
musimy sprostać globalnie, jako cały świat.  
W Polsce czeka nas trudne przejście od węgla do energii odnawialnej, ale robimy to, 
choć trochę jak po grudzie, wspólnie z innymi krajami czy kontynentami. 
Unia Europejska zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. I stąd wziął się pakiet 
Fitfor55. Tak, to jest ambitna propozycja, ale konieczna. Przewiduje on zmiany 
transformacyjne potrzebne w gospodarce, społeczeństwie i przemyśle, tak aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz zmniejszyć emisje netto o co 
najmniej 55 proc. (w porównaniu z 1990 r.) do 2030 r. Podjęcie tego tematu jest 
wyrazem odpowiedzialności Unii Europejskiej za naszą przyszłość. Europa jest 
liderem proponowanych rozwiązań i ustanawia standardy. Z tego akurat powinniśmy 
być dumni, jako Europejczycy. 
Patrząc globalnie, trudno nie zauważyć, że tradycyjna dyplomacja, opierająca 
rozumienie świata na postrzeganiu geopolityki rozumianej jako zerojedynkowa walka 
państw lub koalicji państw o wygranie kolejnej wojny, nie jest już dostosowana do 
nowych czasów. Nie będzie już takiej sytuacji, gdy będzie moment, gdy zacznie się 
jakiś konflikt, a potem moment, kiedy się skończy. Jesteśmy obecnie w świecie 
wielopłaszczyznowych konfliktów, nie zawsze przejrzystych i rzadko dających się 
umieścić w konkretnych ramach czasowych. 
Największym niebezpieczeństwem dla dobrej, mądrej, długofalowej polityki, obok 
zaprzeczania faktom, jest podejmowanie decyzji poprzez kierowanie się nie 



 

interesem społecznym, ale cyklem wyborczym. I to jest wychwytywane przez 
wyborców, szczególnie tych młodych, którzy brzydzą się taką polityką. 
 
Jednym z wyzwań już obecnym, które będzie coraz ważniejsze jest to, co Ursula von 
der Layen nazwała hiperkonkurencyjnością dzisiejszego świata. Jesteśmy ciągle w 
ogromnym wyścigu, jeśli chodzi o technologie przyszłości. I ważne jest, żeby ten 
wyścig był oparty na zdrowych zasadach, uczciwy, bez „dopingu", który zniekształca 
równe pole dla konkurencji globalnej. 
Szczególnie chodzi tu o dziedziny najbardziej zaawansowane, które mogą zmienić 
oblicze gospodarki światowej na dekady, takie jak sztuczna inteligencja, 
biotechnologia, robotyzacja i automatyzacja, bazy danych, dominacja w 
poszczególnych sektorach rynku, np. półprzewodników, etc. Ważny jest tu nie tylko 
element gospodarczej rywalizacji, ale też utrzymanie i zaproponowanie lepszych 
standardów etycznych przy tworzeniu i obsłudze nowych algorytmów czy ochrony 
danych obywateli. Nie jest obojętne, czy regulacje globalne będą wytworem 
demokracji czy reżimów autorytarnych.  
Mamy dziś do czynienia w świecie globalnym konflikty typowo geopolityczne, gdzie 
stawką jest nie tylko przywództwo polityczne świata, ale też ochrona modelu życia 
jako przestrzeni wolności, tak cenionej w świecie transatlantyckim. Chodzi też o 
wykorzystywanie najnowszych technologii etycznie, a nie w celach 
podporządkowania sobie ludności i totalnej kontroli, jak zakłada model chiński. 
Te relacje świata transatlantyckiego i Chin będą przez najbliższe lata, jeśli nie 
dekady, sprawą trudną. Chiny to wyzwanie polityczne, ale też konieczność 
współpracy, choćby w sprawie klimatu. Nie jest to wróg, ale rywal, którego musimy 
kontrować na jednych polach, ale też skłaniać do naszego punktu widzenia na 
innych. 
W debacie i w działaniach budujących Unię przyszłości pojawiło się 
zapotrzebowanie na oparcie jej na koncepcji tzw. otwartej autonomii strategicznej. 
Covid unaocznił nam uzależnienie Unii Europejskiej od świata zewnętrznego. 
Uzależnienie to, szczególnie powiązane z dostępem do wszelkiego rodzaju zasobów 
służących ochronie życia i zdrowia, z rozerwaniem tworzonych przez lata na gruncie 
kryteriów efektywności ekonomicznej łańcuchów podażowych w specyficznej sytuacji 
roku 2020, stało się dodatkowym obciążeniem dla społeczno- gospodarczych 
procesów, kiedy efektywność ekonomiczna nabrała innego wymiaru. 
Pojawiło się wzmożone myślenie polityczne, zmierzające do stworzenia europejskich 
ram prawnych pozwalających na działania zwiększające autonomię gospodarki 
europejskiej. Gospodarkę europejską, w odróżnieniu na przykład od amerykańskiej, 
cechuje wysoki stopień otwarcia na świat i jest oczywiste, że wszelkie kroki 
zmierzające do osłabienia uzależnienia od reszty świata nie mogą ograniczyć 
korzyści, jakie daje handel międzynarodowy i w szczególności jego oparcie na 
regułach wielostronnej współpracy. Stąd owa strategiczna autonomia ma 
jednocześnie chronić otwartość europejskiej gospodarki na globalną współpracę w 
ramach wspólnie ustalanych i przestrzeganych reguł. 
Nie jest to całkowicie nowy, wywołany przez Covid, element polityki Unii. 
Niewątpliwie jednak obecny kryzys przyspieszył legislacyjne i instytucjonalne 
działania w tym obszarze. Siłą Unii zawsze była tzw. „soft power", czyli miękka siła. 
Jest to siła polityki regulacyjnej organizującej rynek europejski i wpływającej na 
kształtowanie się standardów globalnych zachowań rynkowych skłaniających do 
współpracy. Jest to także siła dyplomacji i wiarygodności.  
  



 

Skuteczna integracja migrantów ma kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrostanu, 
dobrobytu i spójności społeczeństw europejskich. Chociaż główna odpowiedzialność 
w tym obszarze spoczywa ciągle na państwach członkowskich, to UE wspiera 
władze krajowe i lokalne, koordynując politykę, proponując zmiany prawne i 
argumentując na rzecz solidarności. 
Partnerstwo w zakresie integracji migrantów i uchodźców łączy miasta Unii i 
społeczności lokalne. Szczególnie my Polacy mamy w tym względzie wielką lekcję 
do odrobienia: lekcję współczucia, tolerancji, tej czułej narracji, o której mówi 
Tokarczuk. To powinno być też pokłosiem tego, z czym mamy obecnie do czynienia 
na granicy polsko-białoruskiej.  
Co jest wspaniałe to to, że powstało tam oddolnie i spontanicznie „podziemne 
państwo troski", które ratuje imigrantów. 
A to co jest straszne to to, że państwo polskie – i tu będę delikatna – nie stanęło na 
wysokości zadania. Ani w sensie pomocy humanitarnej ludziom, ani w sensie 
politycznego rozładowania konfliktu. 
Społeczeństwo obywatelskie uratowało nasz honor od strony humanitaryzmu, a Unia 
Europejska zadziałała, aby powstrzymać pożar na jej granicach. I to jest to czego 
oczekujemy od Unii - aby działała, aby standardy europejskie coraz powszechniej 
były uznawane za standardy światowe. 
Aby Unia stawała wobec wyzwań globalnych w poczuciu jedności, aby była 
producentem pokoju na świecie, aby zapewniała w najpełniejszym stopniu ochronę 
praw podstawowych. Aby była liderem dobrych praktyk w sferze życia społecznego, 
aby cechowała się przejrzystością. 
Teraz, jak wiecie, odbywa się Konferencja o Przyszłości Europy. I to, co wychodzi w 
trakcie udziału młodych w COFOE i na platformie cyfrowej to to, że młodzi ludzie 
chcą Unii coraz bardziej zjednoczonej, Europy otwartych granic, bardziej 
partycypacyjnej. Młodzi ludzi chcą mieć szansę kształtowania polityki europejskiej. 
Mamy wielu młodych ludzi w Parlamencie Europejskim – szczególnie po ostatnich 
wyborach. Ale już Komisja i szczególnie Rada, to raczej domena pokolenia 
zstępującego. Muszą być otwarte ścieżki awansu dla młodych również i tam. 
 
Często jestem pytana, w trakcie podobnych rozmów jak ta z Wami, jakie jest miejsce 
„nowych" państw członkowskich w Unii. Myślę, że to pokazuje siłę pewnego 
stereotypu i pewnej niewiary w siebie. Jesteśmy już tyle lat po wielkim rozszerzeniu 
Unii Europejskiej z 2004 roku, że powinniśmy zapomnieć o dzieleniu na „starych" i 
„nowych". To jest zresztą element rządowej propagandy, która cały czas podkreśla, 
że jako „nowi" jesteśmy gorzej traktowani. Zawsze więc apeluję: nie umacniajmy 
tego martyrologicznego stereotypu. 
Wszyscy jesteśmy członkami Unii na tych samych prawach i o tych samych 
obowiązkach. Jesteśmy takimi samymi gospodarzami Unii, choć często widzimy 
siebie tylko jako gościa, który przychodzi, patrzy, krytykuje i potem jeszcze obmawia 
gospodarzy. Rząd polski czuje się w Unii obco i nie chce podejmować 
odpowiedzialności za całą Unię. Jest to nieuczciwe i odbiera nam wiarygodność jako 
poważnego partnera. 
Grupa Wyszehradzka na poziomie politycznym umarła, a nasze relacje sąsiedzkie 
są chłodne i mało perspektywiczne. Nic jako ta część Europy nie jesteśmy w stanie 
zaproponować poza wytwarzaniem chaosu. I to jest smutne. 
Tym bardziej, że wobec wielu wyzwań potrzebujemy naprawdę jedności, bo tylko w 
jedności siła. I nie jest to pusty slogan. Szczególnie słabość wspólnej polityki 



 

zagranicznej jest jednym z największych politycznych wyzwań Unii. I to właśnie 
widzimy w konflikcie z Białorusią.  
Nie możemy przegrać Białorusi jako Europa. Musimy być bardzo aktywni we 
wzmacnianiu poparcia dla ludzi, dla białoruskiej demokracji. Musimy przygarnąć jak 
najwięcej białoruskich studentów. Musimy wygospodarować środki na stypendia. 
W jakimś momencie protestów w Mińsku latem pomyślałam, że byłoby dobrze, 
gdyby przywódcy Unii Europejskiej dołączyli do demonstrujących Białorusinów, 
stworzyli demokratyczną tarczę dla obywateli. Są chwile, gdy symbole wiele znaczą. 
Teraz być może będziemy też musieli się zmierzyć z atakiem na niepodległość 
Ukrainy. I to byłoby ogromne wyzwanie, zagrożenie dla Unii, jej spoistości, jedności. 
Polska powinna być pierwsza w chronieniu tego państwa. Ale niestety nasza pozycja 
jest obecnie taka, że jak przyjdzie co do czego, to znów kanclerz Niemiec, wraz z 
prezydentem Francji będą się starali rozwiązać problem, a Polska będzie niemym, 
biernym świadkiem. Jej rolę przejęła Litwa. Obym się myliła. 
Ta sytuacja białoruska to jest oczywiście tylko wycinek problemu związanego z 
obecnością czy nie-obecnością Polski we wspólnym rozwiązywaniu problemów w 
UE. Wiele już atramentu wylano, wiele artykułów napisano. A tymczasem sprawa 
jest zupełnie prosta: mamy niesamowite korzyści z Unii i mamy też obowiązki, które 
nie są ciężarami nie do uniesienia, wbrew temu co słyszymy od naszych władz. 
Korzyści to bycie w demokratycznym bloku państw, otwarty wspólny rynek, dopłaty 
dla rolników, fundusze strukturalne, mobilność dla studentów, otwarte rynki pracy, 
programy wsparcia dla przedsiębiorców, dla młodych, wielkie programy naukowe, 
wymiana młodzieżowa, możliwość odwołania się do TSUE. 
Praworządność jest jednym z filarów Unii. I nie jest to coś, co da się ominąć, 
wyminąć czy nie zauważyć. Dobrze, aby nasz rząd to zrozumiał. I dobrze, aby nie 
traktował praworządności jako przeszkody, ale jako wartość, jeśli nie samoistną, to 
przynajmniej pragmatyczną. Jako obywatele musimy tego nie tylko oczekiwać, ale i 
wymagać. Proces naprawy praworządności nie uda się bez zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Unia nam pomoże, ale nie załatwi sprawy za nas. 
Spór o praworządność można rozwiązać bardzo łatwo, przestrzegając 
fundamentalnych wartości UE, konstytucji i prawa krajowego, nie niszcząc instytucji 
niezależnych. Ale oczywiście czasami to, co najłatwiejsze, jest jak najbardziej 
niemożliwe dla tych, którzy chcą zniszczyć demokrację liberalną i wprowadzić rządy 
autorytarne. 
Konflikt dotyczący praworządności jest, jakkolwiek kluczowy, tylko pewnym 
odpryskiem kompletnego odstawania Polski od Unii. Polska nie próbuje nawet wejść 
w dyskusje na temat tych wyzwań, które wymieniłam powyżej – a które generalnie 
sprowadzają się do próby znalezienia odpowiedzi na cywilizacyjne zmiany 
zachodzące w świecie. 
Polska sama się postawiła poza głównym nurtem tej debaty. Polskie władze mają 
bardzo peryferyjną wizję Unii jako jakiejś odległej metropolii narzucającej swoją 
władzę odległym prowincjom. To takie trochę myślenie o Europie jako kolejnym 
wcieleniu opresyjnego imperium rzymskiego. Polska czy Węgry pragną się spod tej 
„narzuconej kurateli" wyzwolić. 
To jest niebywale ahistoryczne, i anachroniczne myślenie, które jest niezwykle 
szkodliwe dla pozycji naszego państwa, ale też dla przyszłości 
nadchodzących pokoleń. Rząd polski czuje się w Unii obco i nie chce podejmować 
odpowiedzialności za całą Unię. Jest to nieuczciwe i odbiera nam wiarygodność jako 
poważnego partnera. I to mnie niezwykle smuci. 



 

W Polsce jest widoczna wyraźna nierównowaga pomiędzy tym, jak wiele z Unii 
dostajemy i jak niewiele chcemy jej od siebie dawać, choć tych obowiązków jest 
naprawdę relatywnie niewiele, a korzyści bardzo dużo. Abyśmy dobrze znów w Unii 
funkcjonowali, ta dysproporcja musi zniknąć. 
 


