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Integracja europejska wyrosła z popiołów pozostawionych przez I i II wojnę światową, 

a także z pamięci europejskiej historii, w której  było wiele czarnych 

okresów. Budowały  ją pokolenia na fundamentach wartości , o których mówi artykuł 

2 TUE. Może powinniśmy sobie przypomnieć treść tego artykułu:  

„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. Wartości te są wspólne 

Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, 

niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 

mężczyzn." 

 

Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości w sposób systemowy, w art. 7 

ustanowiono unijny mechanizm, dla sytuacji, w której dane państwo członkowskie 

poważnie i stale narusza unijne wartości, i w razie potrzeby nałożyć na nie sankcje. 

UE obowiązują również przepisy Karty Praw Podstawowych, będącej częścią 

Traktatu. Po pojawieniu się zagrożeń dla wartości UE w niektórych państwach 

członkowskich instytucje UE wzmacniają swój zestaw narzędzi, aby przeciwdziałać 

regresowi demokratycznemu i chronić demokrację, praworządność, prawa 

podstawowe, równość i mniejszości w całej Unii. Jest więc pewna istotna synergia 

pomiędzy art. 7 i art. 2 traktatu. 
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O czym warto też przypomnieć w tym kontekście, to także i to, że Traktat Lizboński, 

nadał ogromny rozmach obywatelstwu Unii Europejskiej. Jesteśmy obywatelami z 

prawami i obowiązkami, a Unia jest  wspólnotą obywateli, nie tylko wspólnotą 

państw. Nakłada to na instytucje europejskie obowiązek ochrony obywateli. Wszyscy 

jako obywatele Unii jesteśmy objęci ochroną naszych praw. Ta „obywatelskość” Unii, 

a także świadomość, że demokracji europejskiej bez obywateli nie da się ani 

umocnić, ani też przyklepać, ani zagwarantować, jest ciągle „nieprzetrawiona" przez 

wielu przywódców politycznych. 

 

Na poziomie europejskim art. 2 jest aksjologiczną podstawą, która jest nienaruszalna 

i fundamentalna. Art. 2 chroni praw obywateli, w całej ich indywidualności i w ich 

aspiracjach do godnego życia nie tylko w sferze prywatnej, ale też w sferze 

publicznej, wolnej od prześladowań, od dyskryminacji, od władzy totalitarnej, od 

kłamstw. 

 

I z właściwego odczytania tego artykułu, jako aksjologii codzienności Unii, ale też 

jako aspiracji na przyszłość, wziął się bezprecedensowy pomysł na Konferencję o 

Przyszłości Europy. Ta konferencja stanowi pewien sposób na dowartościowanie idei 

obywatelskości i przekucia jej na praktykę polityczną. 

 

W Polsce, w dzisiejszej sytuacji treść art. 2 artykułu brzmi wręcz prowokacyjnie w 

kontekście aktualnego porządku politycznego. Tym częściej  powinniśmy to 

przypominać,  gdyż chodzi tu o coś więcej niż tylko stosowanie się do suchych 

zapisów traktatowych.  Chodzi o miejsce, jakie Polska ma zajmować w świecie, czy 

ma być we wspólnocie demokratycznych państw, czy też gdzieś na ich obrzeżu, w 

niezdefiniowanym polu niczyim, wystawiona na wiatry historii – która jak wiadomo, 

nie zawsze była nam przychylna. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dobrze byli 

zakorzenieni, jako państwo, naród, i obywatele, w wartościach, które spajają świat 

zachodni. 

 

Przestrzeganie zasad praworządności, państwa prawnego, poszanowania praw 

mniejszości jest wyznacznikiem przynależności do kultury zachodu. I to, że w Polsce 

praworządność jest SYSTEMATYCZNIE łamana, nie jest tylko jakimś przejawem 

„pragmatycznego" zachowania elit rządzących, którą można tłumaczyć  w 
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kontekście  Schmittiańskiego z ducha decyzjonizmu. Jest to coś znacznie więcej: to 

znak zdecydowanego przesunięcia geopolitycznego polskiej polityki w kierunku 

wschodnim i odwrotu od zachodu i jego wartości. Gdy popatrzymy na lejącą się z 

tzw. telewizji publicznej, 24godzinną propagandę, to więcej jest tam jadu i nienawiści 

pod adresem Unii Europejskiej i Niemiec, niż pod adresem Rosji – nawet w ostatnim 

kontekście działań wobec Ukrainy, będących jawnym przygotowaniem do inwazji 

tego kraju. Owszem, Rosja jest traktowana jako zagrożenie militarne, ale nie jako 

wróg ideowy. To nie Rosja, ale Unia jest tym kluczowym wrogiem, który przeżera 

zdrową tkankę polskiego społeczeństwa, który zabiera nam pieniądze, niszczy nasza 

kulturę i nasze obyczaje. Jeden z polskich prawicowych portali otwarcie wyznał, że 

stoi przed nami wybór: "Rozsądny konserwatyzm Władimira Putina zamiast ideologii 

neomarksistowskiej płynącej z zachodu". 

 

Trudno się więc dziwić, że dla rządzących, art. 2 traktatu Lizbońskiego jest w tym 

oglądzie rzeczywistości instrumentem niszczenia polskich wartości. Słowa takie jak 

demokracja, równość i solidarność są uznawane za wywrotowe w dzisiejszym 

dyskursie. No bo jeśli demokracja, to nie może być ta ohydna, liberalna. Jeżeli 

równość, to nie może  chodzić o LGBT, strajk kobiet, czarne parasolki, wolne sądy, 

szkołę bez lex Czarnek.  Jeśli chodzi o Solidarność, to nie chodzi o ludzi, którzy 

pomagają uchodźcom na granicy, co wzmaga niebezpieczeństwo ze strony 

niezależnego społeczeństwa obywatelskiego. 

 

To przesunięcie na wschód jest więc bardzo widoczne, choć chyba  większość z nas 

ciągle tego nie dostrzega. A należy się temu przyjrzeć, również w kontekście tego, 

jak zapisy traktatowe są instrumentalizowane przez tych, którzy świadomie bądź 

bezwiednie ulegają wschodniej optyce patrzenia, bądź wręcz dezinformacji. To, co 

dzieje się w naszym kraju, choć ma często charakter „swojski”, ze wszystkimi 

cechami specyficznymi dla podlanego histerycznym i paranoicznym sosem dyskursu 

prawicowego, jest jednak elementem szerszej narracji populistycznej. I nie należy 

tego międzynarodowego wymiaru lekceważyć. 

 

Populizm na zachodzie ma nieco inny wymiar, ciągle bardziej antyglobalizacyjny, czy 

ekonomiczny, gdy u nas jest to raczej wątek „obrony Częstochowy przed 

barbarzyńcami, nieuznającymi naszych wartości". Populiści zachodni od dawna są 
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skoncentrowani na „zagrożeniu migracyjnym", podczas gdy u nas to jest rzecz 

stosunkowo niedawna. Mają też miejsce przypływy i odpływy populistów. W 

wyborach do PE w 2019 roku liczyliśmy się z wielką ofensywą i wygraną populistów, 

podczas gdy nie odnieśli oni znaczącej wygranej i pozostają w Parlamencie 

Europejskim opcją marginalną. 

 

Największy problem i zagrożenie zachodniego populizmu wiąże się z tym, że jego 

idee są przejmowane, często cynicznie, przez partie bardziej mainstreamowe, 

które  stępiają ostrza przesłania populistycznego, niemniej dają mu 

pewną  legitymizację obecności w życiu publicznym. Infiltracja  mainstreamowej 

polityki jest istotnym problemem w wielu krajach europejskich. Są nim także 

pieniądze putinowskie, które stoją za ruchami prawicowymi we Włoszech czy Francji. 

Również korumpowanie polityków czynnie wycofanych z polityki krajowej, którzy są 

przygarniani przez Gazprom czy inne elementy oligarchiczne w Rosji. Ta 

zorganizowana korupcja polityczna na wysokim szczeblu jest czymś, co ma osłabić 

wolę zachodu do ochrony demokracji i europejskiej integracji.  

 

Wraz z osłabieniem tradycyjnych partii politycznych, które często desperacko walczą 

o przetrwanie, na znaczeniu zyskują, jako sposób na infiltrację mainstreamowej 

polityki, prawicowi influencerzy, często zorganizowani w silne grupy nacisku w 

mediach. To jest szczególnie groźne, jeżeli takie silne grupy przejmują media 

publiczne, jak to się stało w Polsce. Tam gdzie sygnał telewizyjny jest ograniczony, 

wyborcy nieświadomie ulegający propagandzie medialnej mogą być na swoim 

terenie zmotywowanymi wyborcami typu ALFA, jak ich nazwał Profesor Jarosław 

Flis, którzy mają wpływ na pozostałych wyborców. I w taki sposób może 

reprodukować się tendencja populistyczna, poza kanałami oficjalnej reprezentacji 

politycznej. Ale to wymaga dogłębnych analiz statystycznych i obserwacji 

uczestniczącej. Na pewno jest to niedoceniany czynnik w wyborach politycznych 

elektoratu. I to jest też istotne niebezpieczeństwo dla Polski. 

 

Populizm jako sposób na uprawianie polityki jest złem nie tylko samym w sobie, bo 

opierającym się na fałszywych przesłankach i mobilizującym złe emocje w 

społeczeństwach, w których grasuje. Jest przede wszystkim narzędziem 

niepasującym do dzisiejszego świata. To tak jakby wziąć nożyczki do rozkręcania 
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śruby, a wiertarkę spróbować użyć do obcinania włosów. I tak jak takie zachowanie 

byłoby powodem naszego znacznego zdziwienia, na tej samej zasadzie powinniśmy 

odrzucić populistyczne rozwiązania jako co najmniej dziwne. Problemy, które musimy 

rozwiązać, jak kryzys klimatyczny, migracje, zagrożenia terrorystyczne, konkurencja 

światowa, dostęp do żywności, wody i innych dóbr publicznych, ucyfrowienie etc. nie 

respektują granic, a jako „transnarodowe”, a nawet globalne z natury, wymagają 

współpracy.  

 

Populizm nie może być traktowany jako poważna odpowiedź na wyzwania 

dzisiejszego świata. I politycy, żywiący się nastrojami populistycznymi o tym wiedzą, 

dlatego ich bronią jest hejt i fake newsy, które mają na tyle zafałszować dyskurs 

społeczny, żeby ludzie nie zorientowali się co do ich braku kompetencji w 

rozwiązywaniu problemów. Populizm żeruje też, trochę na zasadzie hieny, na 

odpadkach politycznych, wyszukuje najmniejsze szczeliny w gmachu demokracji, 

wykorzystuje uprzedzenia rasistowskie czy mizoginiczne, aktywnie wspiera proces 

radykalizacji grup społecznych, takich jak antyszczepionkowcy czy ruchy 

antyimigranckie.Ten aspekt jest czasami trudny do uchwycenia, bo odbywa się 

niejako poza kanałami tradycyjnej polityki. Ale nie powinien być niedoceniany. Bo 

niektóre z tych podskórnych tendencji przekształcają się nie tylko w rozbijanie sceny 

politycznej, ale też w komórki o charakterze terrorystycznym czy 

paraterrorystycznym. 

 

Unia dysponuje prężnym zestawem środków, mających zatrzymać zagrożenie 

terrorystyczne, gdy ono już występuje sensu stricto, w postaci listy terrorystów 

wymiany informacji, mechanizmów zwalczania finansowania terroryzmu, czy nawet 

istniejącej funkcji Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu. Natomiast 

potrzebujemy sprawniejszych mechanizmów w zakresie powstrzymywania tego 

zagrożenia. Z jednej strony, większą uwagę musimy zwrócić w kierunku znajdowania 

bardziej precyzyjnych narzędzi dla wychwytywania sieci terrorystycznych. A z drugiej 

strony musimy prowadzić szeroko zakrojoną edukację społeczną, która sięgnie do 

korzeni, do źródeł takiego sposobu uprawiania polityki, który na późniejszym etapie 

może zaowocować aktami wymierzonymi w bezpieczeństwo naszego systemu 

demokratycznego. 
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Tym zatrutym korzeniem jest populizm, i to powinniśmy uświadamiać społeczeństwu. 

Gdy populiści zdobędą już władzę, to bezwstydnie i w poczuciu całkowitej 

bezkarności, sięgają do podstępnych metod niszczenia politycznych przeciwników i 

demokracji, co pokazuje sprawa z wykorzystaniem takiej broni jak Pegasus. 

W polskim kontekście, to wykorzystanie nielegalnych technik inwigilacyjnych w życiu 

politycznym, w oczywisty sposób odbiera polskim elitom u władzy resztki 

wiarygodności i jest jakby „gwoździem do trumny" w kontekście powiązania 

warunkowości z przestrzeganiem praworządności. To jest bardzo poważna sprawa, 

bo uderza w demokrację i praworządność w całej Unii Europejskiej. Ostatnio 

usłyszeliśmy też o wykorzystywaniu Pegasusa na Węgrzech. 

  

Dlatego zaproponowaliśmy powstanie komisji śledczej w Parlamencie Europejskim w 

tej sprawie. Zatwierdzenie wniosku o utworzenie komisji śledczej, która ma więcej 

uprawnień niż komisja obserwacyjna, lecz wciąż mniej niż komisje w ramach 

parlamentów narodowych, wymagałoby poparcia ze strony co najmniej 177 

europosłów i zgody Konferencji Przewodniczących, złożonej z szefów frakcji 

europarlamentu. Już dziś takie nieformalne postępowanie jest prowadzone w ramach 

komisji LIBE. Komisja śledcza Parlamentu nie ma uprawnień wzywania ludzi na 

posiedzenie i nie możemy wymagać zeznań pod przysięgą, ale jednak cały czas 

możemy być efektywni. Ciągle możemy służyć jako przestrzeń do dzielenia się 

informacjami na ten temat, przesłuchiwać ekspertów, co pozwala uzyskać wiele 

koniecznych informacji, naświetlić wiele spraw. Czy mamy silne narzędzia? Nie. Czy 

mamy wystarczające narzędzia, by naświetlić sprawę, wywołać presję na ujawnienie 

mechanizmów? Tak, jak najbardziej. Również  do Polski przyjedzie grupa 

europosłów z "misją obserwacyjną". 

 

Parlamentowi Europejskiemu chodzi o  to, by skłonić polskie władze do 

przestrzegania demokratycznych wartości oraz zasad rządów prawa, powiedział 

hiszpański europoseł Esteban González Pons, który pokieruje w lutym misją 

Parlamentu Europejskiego do Polski w sprawie zbadania informacji na temat 

nielegalnego użycia szpiegowskiego oprogramowania Pegasus przeciwko politykom 

opozycji. Pegasus jest sprawą, która może dotknąć każdego, od posła czy to 

opozycji, czy partii rządzącej, do przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego, 
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prokuratora, adwokata, a nawet zwykłego obywatela. Jego siła rażenia jest ogromna. 

I to jest żaba, której nie możemy pozwolić polskiemu rządowi po prostu przełknąć. 

 

Dlatego opozycja nie ma wyboru, powinna absolutnie zjednoczyć swoje wysiłki dla 

wyjaśnienia tej sprawy i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Jest to racja 

stanu państwa polskiego. Jeśli przy tak oczywistej sprawie łamania praw 

obywatelskich nie byłoby konsensu opozycji, to by świadczyło, że jest ona 

nieprzygotowana do podjęcia rozmów zjednoczeniowych w kwestiach gdzie będą 

istniały naprawdę duże różnice opinii i zdań. Pegasus jest testem, którego nie 

możemy, jako opozycja oblać. 

 

 

 


