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Chciałabym zacząć od aktualnego stanu Unii.  
Warto pamiętać, że szczególnie od czasu wielkiego rozszerzenia w 2004 roku, 
przede wszystkim Niemcy i Francja, ale także Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, 
czyli pięć dużych państw członkowskich stanowiły swego rodzaju awangardę. 
Oczekiwano, iż dołączy Polska, w pewnym sensie reprezentująca grupę nowych 
członków. Odeszła Wielka Brytania na własne życzenie opuszczając Unię 
Europejską. Po wygranych wyborach przez Emmanuela Macrona do spotkania w 
Paryżu Polska nie została zaproszona.  
Niemcy były państwem członkowskim wspierającym wielkie rozszerzenie i 
pilnującym, by nie pozostawiono Polski "na później", a takie ryzyko realnie istniało. 
Odchodzi Angela Merkel. Pytanie co będzie dalej. Nowy kanclerz Niemiec nie ma 
tego samego autorytetu na świecie, który miała ona. Musi go dopiero zbudować, a to 
może zabrać trochę czasu. 
Przed nami też kilka miesięcy trudnej dla prezydenta Macrona walki o utrzymanie się 
na stanowisku. Kampania we Francji jest ostra, o mocnych barwach 
nacjonalistycznych. I jeśli Emmanuel Macron przegrałby, istnieje ryzyko załamania 
duetu francusko-niemieckiego.   
Pierwsza połowa 2022 to też okres prezydencji francuskiej. Potrzebujemy mądrego, 
zdecydowanego i doświadczonego przywództwa. Gdyby w trakcie prezydencji 
zmienił się przywódca Francji, to groziłoby to dodatkowymi turbulencjami dla Unii i 
dla świata.  Prezydent Francji reprezentujący radykalne środowisko polityczne 
sparaliżowałby funkcjonowanie Rady w czasach wymagających jedności.  Unijny 
pociąg wjechałby na inny tor, a my wszyscy stalibyśmy się pasażerami w podróży w 
nieokreślonym kierunku. Potrzebna jest silna proeuropejska większość w Radzie. 
Przed nami znalezienie rozwiązania dla kryzysu białoruskiego, narasta kryzys 
ukraiński, potrzebna jest mozolna praca nad prawdziwie wspólną polityką 
zagraniczną. W obliczu tak wielu międzynarodowych wyzwań, jest ona 
koniecznością. Potrzebujemy jednego, mocnego głosu właśnie np. w sprawie 
Ukrainy, aby Prezydentowi Rosji nie przyszło do głowy militarne przejęcie tego kraju. 
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Polityka zagraniczna musi być koherentna – ale ta koherencja nie może się tylko 
opierać na wspólnocie przywódców w Radzie, bo ta może się zachwiać. Musi być 
permanentna świadomość instytucjonalnego wymiaru polityki europejskiej, tak że 
jeśli nawet zabraknie takiego formatu liderów jak Angela Merkel, polityka europejska 
będzie oczywista i przewidywalna, a Stały Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej 
jest tym „pointmenem", który ogarnia całość. Ostatnio było z tym trochę kłopotów. 
To niewątpliwie słaby punkt Unii i to koniecznie musi zostać naprawione.  
 
Obok tych bezpośrednich wyzwań politycznych, przed jakimi stoimy, są też 
wyzwania długofalowe. Globalna odpowiedzialność i globalna skuteczność - tak 
można to ująć w największym skrócie. 
Pandemia w pewnym sensie „przykryła" inne wyzwania, sprawiła, że nie wydają się 
one tak pilne, czy nawet widoczne. Ale to nie znaczy, że ich nie ma za rogiem - 
czasami mogą się pokazać w najmniej odpowiednim momencie. Wyzwania, z 
którymi mamy i będziemy mieć coraz częściej do czynienia mają dwie zasadnicze 
cechy: globalny charakter i znaczący wymiar społeczny. To nie są wyzwania, na 
które odpowiedzi można znaleźć wyłącznie poprzez negocjacje gabinetowe, na 
poziomie przywódców. Coraz większe znaczenie w integracji europejskiej mają 
„stakeholders", interesariusze, którymi jesteśmy my wszyscy. 
 
Największym niebezpieczeństwem dla dobrej, mądrej, długofalowej polityki, obok 
zaprzeczania faktom, jest podejmowanie decyzji poprzez kierowanie się nie 
interesem społecznym, ale cyklem wyborczym i interesem partyjnym.  
Nie wszyscy politycy „starego chowu" jeszcze rozumieją, że coraz więcej wyborców 
to młodzi ludzie, przejęci katastrofą klimatyczną i migracjami.  
Klimat wymaga ratunku - jeśli nie zrezygnujemy z paliw kopalnych możemy wyginąć 
jak dinozaury. Tutaj nie ma różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Wydaje mi 
się, że w tej materii mamy zgodę – konieczna jest redukcja zużycia paliw kopalnych i 
zmiany w zasilaniu energetycznym gospodarek są niezbędne. Trwa natomiast 
dyskusja na temat tak zwanego okresu przejściowego, w tym dyskusja na temat 
eksploatacji takich źródeł energii jak gaz, który nie jest przecież neutralny, jeśli 
chodzi o ślad węglowy, czy energii jądrowej - tu rzeczywiście zdania są podzielone, 
dyskusja trwa. Również nie jestem przekonana do energii jądrowej, w szczególności 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo utylizowania odpadów nuklearnych. 
 
Transformacja energetyczna musi być jak najmniejszym ciężarem dla obywateli. 
Znalezienie rozwiązań w rym zakresie to odpowiedzialność instytucji europejskich, 
rządów narodowych i samorządów. Są środki europejskie, które mogą wesprzeć 
restrukturyzację gospodarek regionów. Także w Polsce. Zarówno zielona, jak i 
cyfrowa rewolucja to nie tylko widmo bezrobocia, ale nowe ogromne możliwości. 
Transformacja otwiera szanse na tworzenie nowych miejsc pracy.  
W Polsce siły polityczne dezinformują obywateli. Paliwa kopalne są już przeszłością. 
Dla naszego dobra. Jeśli od nich nie odejdziemy będziemy skansenem 
zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. Transformacja powinna odbyć się w sposób 
mądry, by w jej wyniku nikt nie cierpiał. Jest możliwa polityka korzyści z transformacji 
energetycznej.  Leży ona w interesie nas wszystkich, szczególnie w interesie 
przyszłych pokoleń.  
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Drugi temat, który podnoszą w dyskusjach ludzie młodzi to migracje. Młodzi ludzie 
nie boja się migracji jako zjawiska, ale oczekują od polityków, że potrafią nią 
zarządzać w interesie całych społeczeństw, a więc także i migrantów, którzy powinni 
być, zamiast izolowania i pushbacków, włączani w normalne życie społeczne. I 
traktowani jako obywatele, a nie groźna, czarna siła, która zniszczy nasze 
społeczeństwa. 
 
Jesteśmy też ciągle w niezwykle konkurencyjnym 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 mi o dziedziny najbardziej zaawansowane, które mogą zmienić 
oblicze naszej gospodarki światowej na dekady, takie jak sztuczna inteligencja, 
biotechnologia, robotyzacja i automatyzacja, bazy danych, dominacja w 
poszczególnych sektorach rynku, np. półprzewodników czy rzadkich metali. 
Ważny jest nie tylko element gospodarczej rywalizacji, ale też utrzymanie i 
zaproponowanie lepszych standardów etycznych przy tworzeniu i obsłudze nowych 
algorytmów czy ochrony danych obywateli.  
Mamy też w otaczającym nas świecie oczywiście kontynuację, czy nawet 
zaognianie, konfliktów typowo geopolitycznych, głównie między światem demokracji i 
autorytaryzmu. 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 delikatną. Chiny to wyzwanie polityczne, ale też konieczność 
współpracy, choćby w sprawie klimatu. Jest to rywal, którego musimy kontrować na 
jednych polach, ale też skłaniać do naszego punktu widzenia na innych. Do tego 
potrzebna jest koalicja demokratycznych państw, zreformowana Światowa 
Organizacja Handlu, sprawne globalne zarządzanie oparte na wspólnych regułach.   
 
Wszyscy chcemy, aby Unia stawała wobec wyzwań globalnych w poczuciu jedności i 
z działającymi narzędziami wpływu, 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. 
A młodzi ludzie mówią w naszych rozmowach, że chcą Unii coraz bardziej 
zjednoczonej. Widzę to wyraźnie w dyskusjach w Konferencji na temat Przyszłości 
Europy, w panelach obywatelskich czy na platformie cyfrowej. Chcą Europy 
otwartych granic, bardziej partycypacyjnej. 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 udziału ludzi młodych również i 
tam. 
Młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na prawdę, na rzetelność opisu tego, co się 
dzieje i reagują alergicznie na każdy przejaw tzw. „przemocy informacyjnej" i 
manipulacji ich świadomością przez polityków, którzy pragną „wcisnąć" im swoją 
historię, czy to prawdziwą czy zmyśloną. Taką historią był np. Brexit, kompletnie 
zmyślona opowieść o tym, jak to W. Brytania, wyzwolona od Europy, znów będzie 
panować jako imperialna potęga z wielkimi funduszami zaoszczędzonymi na 
składkach członkowskich.  
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Już teraz wiemy, że to fikcja. Młodzi Brytyjczycy przejrzeli to jako pierwsi i głosowali 
za pozostaniem w Unii. Niestety, jak wiecie, ich uczestnictwo w referendum było zbyt 
małe. Nie wszyscy rozumieli konieczności swego zaangażowania.  
Myślę też, że rozumiemy dzisiaj lepiej, jak wielką rolę w debacie społecznej pełni 
narracja pewnych wydarzeń, obecna w mediach, w wypowiedziach polityków. 
Przenika do umysłów, kształtuje opinię publiczną. Wielu z nas przyjmuje ją w dobrej 
wierze.  Bez względu na to, że często jest naznaczona nieprawdą lub 
dezinformacją.  
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 nasze władze – wiadomo, 
„wyimaginowana wspólnota" i nasze tzw. publiczne środki przekazu. Trzeba 
konstruować własną opinię, ale to oznacza, że należy bardzo krytycznie podchodzić 
do takich wizerunków Unii.  t 
Unia 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 polityce międzynarodowej. 
Warto przy każdej okazji przypominać korzyści, jakie płyną z jednoczącej się Europy: 
to bycie w demokratycznym bloku państw, dostęp do otwartego wspólnego rynku, 
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. Są też 
oczywiście obowiązki wynikające z członkostwa. Ale to przecież normalne, że jak się 
jest w jakiejkolwiek organizacji, nawet klubie młodzieżowym, to trzeba przestrzegać 
pewnych zasad. 
A te zasady w Unii są wyłożone przejrzyście, bez kręcenia. I co ważne, są to zasady, 
na które wszyscy się zgodzili. 
Obowiązkiem jest przestrzeganie zasad i reguł praworządności, aktywny udział w 
wypracowywaniu polityki unijnej, a nie stanie z boku i krytykowanie, solidarność w 
sytuacjach kryzysowych (migracja, uchodźcy), implementacja reguł i regulacji, 
wykonywanie orzeczeń TSUE. 
W Polsce jest 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.  
 
Wiem też, jak ważne jest dla Was miejsce mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
regionalizmów w UE. Unia jest wielką orędowniczką praw mniejszości. Art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania 
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości." 
Prawa mniejszości mają więc ochronę traktatową w Unii. A Parlament Europejski 
jest tą instytucją unijną, której leży to najbardziej na sercu. Przyjął on wiele rezolucji 
dotyczących praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich ochrony.  
Instytucje unijne nie mają oczywiście nieograniczonych możliwości prawodawczych, 
a państwa członkowskie nie wyposażyły Unii w traktatach w silne kompetencje w 
dziedzinach, które są szczególnie istotne dla mniejszości, na przykład edukacji i 
kulturze.  
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No i oczywiście niektóre państwa uznają sprawę mniejszości za sprawę wewnętrzną 
– często postrzegając ją w kategorii fałszywego prestiżu państwa jako unitarnej 
jednostki, ciągle narażonej na fragmentaryzację. To oczywiście jest wyrazem 
pewnych nacjonalistycznych lęków. Mniejszości są w takim postrzeganiu pojmowane 
jako w naturalny sposób dysydenckie w stosunku do państwa, a więc wymagające 
kontroli, ograniczania przestrzeni i skazywania na marginalność. Regionalizacja jest 
tu traktowana bardzo podejrzanie, jako narzędzie „obcych sił", które chcą 
„zawładnąć" jakimś terytorium państwa. 
Zastanawiam się – i to może jest pytanie do Was – w jakim stopniu takie presje, czy 
to prawno–legislacyjne, czy też polityczne, wpływają na same mniejszości. Czy to 
nie paraliżuje obywatelskiego działania i czy nie skłania do nie wychodzenia poza 
sferę komfortu i pełnego zaangażowania w sprawy regionu, jak też i aktywności 
politycznej na poziomie krajowym? 
Każdemu państwu powinno zależeć na kreatywności i partycypacji wszystkich 
obywateli. Jak państwo polskie wywiązuje się z tych obowiązków? To też pytanie do 
Was. 
Czy ochrona prawna mniejszości niemieckiej w Polsce jest według was 
wystarczająca? I czy pole do działania społecznego jest na tyle duże, aby sprostać 
aspiracjom, szczególnie młodych ludzi z mniejszości? 
 
Na koniec jeszcze jedna sprawa - my w Unii. Kiedy myślimy w ogóle o naszej 
obecności w Unii, to dodatkowe dwie sprawy przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, 
mam nadzieję, że któryś wreszcie rząd, może ten, który powstanie po następnych 
wyborach, na poważnie potraktuje sprawę przystąpienia Polski do strefy euro. 
Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszystkie państwa 
członkowskie muszą przystąpić do strefy euro z chwilą spełnienia niezbędnych 
warunków (poza Danią i uprzednio Wielką Brytanią, które wynegocjowały możliwość 
pozostania poza tą strefą). Kraje, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, 
zobowiązane są podejmować wszelkie działania w tym kierunku. 
Problem w tym, że my nawet nie podejmujemy żadnych działań, aby choć się 
przybliżyć do wejścia do strefy euro. Obecna władza praktycznie uśmierciła ten 
temat, przedstawiając w czarnych barwach utratę naszej suwerenności w takim 
przypadku. To jest ogromne zaniechanie wobec obywateli polskich. Bo takie 
podejście wyklucza nas z pierwszego kręgu Unii i automatycznie ustawia na 
peryferiach. Limituje nasz wpływ na   podejmowanie decyzji. Co najważniejsze, 
eliminuje pewne korzyści z członkostwa.  
Dlatego uważam, że powinniśmy podjąć decyzję i przygotowywać nasz kraj do 
wejścia do obszaru wspólnej waluty. Wiem, że mówienie o tym teraz to straceńcza 
misja. Natomiast uważam, że powinno się to znaleźć jako postulat w planach 
opozycji. Pokazałaby tym swoją odwagę i odpowiedzialność za przyszłość Polski.  
I druga sprawa: ostatnie kilka lat Polska spędza na bezradnym konsumowaniu 
konfliktu dotyczącego praworządności, wywołanego przez obecną władzę. Konflikt 
ten jest, jakkolwiek kluczowy, jednak jest 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 
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wcieleniu opresyjnego imperium rzymskiego. Polska czy Węgry pragną się spod tej 
„narzuconej kurateli" wyzwolić. 
To niebywale ahistoryczne i anachroniczne myślenie, często nadużywające pojęcia 
„patriotyzmu", jest niezwykle szkodliwe dla pozycji naszego państwa, ale też dla 
przyszłości nadchodzących pokoleń.  
Wszyscy jesteśmy członkami Unii na tych samych prawach i o tych samych 
obowiązkach. 
A ryzyko pojawia się wtedy, gdy budujemy naszą tożsamość w opozycji do innych, 
gdy zamiast mówić o tym, co nas łączy, podkreślamy to, co nas dzieli. Złe 
rozumienie patriotyzmu, który przeradza się w lokalny nacjonalizm w Europie jest 
działaniem przeciwko naszej wspólnocie, przeciwko temu, co udało nam się 
osiągnąć. Europa jest żywym organizmem, o którym cały czas rozmawiamy, o 
którym debatujemy. Rzadko mówimy o Europie jako superpaństwie. Mówiąc o 
federalizacji myślimy bardziej o Europie bliskiej sobie, działającej w jedności w 
sprawach ważnych, bo musimy działać wspólnie, gdyż pojedyncze państwa nie 
rozwiążą samodzielnie ogromnych globalnych problemów, jak np. zmiany klimatu.  
Myślę też, że obecnie coraz większą rolę w kształtowaniu Unii mają obywatele. 
Obecnie to już nie tylko Unia Państw, to unia obywateli. 
My, obywatele Polski jesteśmy takimi samymi gospodarzami Unii, choć często rząd 
widzi nas tylko jako gościa, który przychodzi, patrzy, krytykuje i potem jeszcze 
obmawia gospodarzy. Rząd Polski czuje się w Unii obco i nie chce przyjmować 
odpowiedzialności za całą Unię. Jest to nieuczciwe i odbiera nam wiarygodność jako 
poważnego partnera. I to mnie niezwykle zasmuca. 
 


