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OD REDAKTORA

Obrona Europy po Brexicie
JAROSŁAW WAŁĘSA

Przez 60 lat europejska wspólnota gwarantowała
Europejczykom niespotykany dobrobyt i poczucie
bezpieczeństwa. Dziś ci sami Europejczycy są gotowi
wspólnotę pogrzebać.

konkludował przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker, przedstawiając ostatnio na forum
Parlamentu Europejskiego raport o stanie UE.
Nie przypadkiem więc ten numer „Instytutu Idei”
w całości poświęcamy Unii Europejskiej. Analizę skoncentrowaliśmy na czterech obszarach. Po pierwsze,
zastanawiamy się nad źródłami kryzysu, w tym przyczynami Brexitu. Równolegle staramy się dokładnie opisać,
w którym miejscu znajduje się dziś wspólnota i jakie

Podjęta przez Brytyjczyków decyzja o wyjściu z Unii

są możliwe dalsze scenariusze. Po trzecie, rozważamy

Europejskiej zaskoczyła świat i wstrząsnęła Europą.

ewentualne kroki naprawcze, czyli co Unia Europejska,

Nawet w bardziej sprzyjających okolicznościach Brexit

wierzący w nią politycy i obywatele mogą zrobić, żeby

byłby ciężkim szokiem, stawiającym pod znakiem zapy-

wyjść z politycznego, społecznego i gospodarczego

tania przyszłość budowanej od ponad 60 lat konstrukcji

zakrętu. Last but not least zastanawiamy się, jak w nowej

europejskiej. A przecież tych „sprzyjających okoliczno-

rzeczywistości europejskiej po Brexicie powinna odna-

Wizje o przewodniej roli państw Europy Środkowej
w „odnowionej Unii” pozostaną tylko wizjami.
ści” nie ma. Wręcz przeciwnie: Brexit to kolejna katastro-

leźć się Polska, jaką strategię działania powinien przyjąć

fa, która w ostatnich latach spadła na Unię Europejską.

jej rząd.

Na naszych oczach pęka wspólnota, która jeszcze

analizie Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura

Rozciągnięty na lata kryzys gospodarczy, bezprece-

European Council on Foreign Relations. Będzie to jednak

densowy kryzys imigracyjny, początek nowej „zimnej

jego zdaniem inna Unia, osłabiona. Taka, w której kraje

wojny” z autorytarną Rosją, erupcja negatywnych skut-

posługujące się wspólną walutą będą integrować się we

ków globalizacji i będący odpowiedzią na nie wybuch

własnym gronie, pozostawiając innych na boku.

nacjonalistycznej frustracji – na Europę spadały kolejne
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Unia Europejska przetrwa – pociesza w swojej

10 lat temu mogła się nam wydawać niewzruszalna.

Kto będzie w osłabionej Unii przewodził? Dziś odpo-

ciosy. Brexit był tylko kolejnym z nich, nie wiadomo, czy

wiedź wydaje się oczywista. Odejście Wielkiej Brytanii

ostatnim.

dodatkowo wzmocni pozycję Niemiec. Nie będzie to

„Unia Europejska jest w kryzysie egzystencjalnym,

jednak hegemon narzucający swoją wolę innym krajom

kto wie, czy nie najgorszym w swojej historii” – gorzko

– przekonuje Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicz-

Obrona Europy po Brexicie

nych. Jej zdaniem Niemcy, i to zarówno klasa polityczna,

vita. Na tej erupcji frustracji korzystają oczywiście

jak i obywatele, już pogodzili się z koniecznością więk-

populistyczni politycy, co szczegółowo analizuje

szej odpowiedzialności za losy Europy. Wzdrygają się za

Michał Zieliński.

to na myśl, że mieliby tę odpowiedzialność realizować
wbrew woli innych krajów unijnych.
Wizje o przewodniej roli państw Europy Środkowej

Proeuropejscy politycy muszą szukać sposobów na
rozładowanie tej frustracji. Problemu nie rozwiąże na
pewno „jeszcze więcej Europy”, czyli naiwna wiara, że

w „odnowionej Unii” pozostaną tylko wizjami, by nie

wszystkie bolączki Europy uda się zlikwidować, prze-

powiedzieć: mrzonkami godnymi kawiarnianych specja-

kazując więcej kompetencji do Brukseli. Tak samo nie

listów. Dlaczego kraje Europy Środkowej więcej dzieli,

miałoby sensu ponaglanie Brytyjczyków, by jak najszyb-

niż łączy, wyjaśnia Aleksander Kaczorowski, publicysta

ciej, bez ładu i składu, przeprowadzili rozwód z Europą.

i wieloletni redaktor naczelny „Gazety Środkowoeuro-

Ciężki błędem byłaby próba wymierzenia Brytyjczykom

pejskiej”.

pokazowej kary za ich demokratyczną przecież decyzję

Kluczowa dla przyszłości UE będzie gospodarka,

– tłumaczy Roland Freudenstein, dyrektor programowy

a mówiąc bardziej konkretnie: zdolność europejskiej

brukselskiego think tanku chadeckiej Europejskiej Partii

Mimo 60 lat integracji europejskiej polityka rozgrywa
się w 28 różnych, narodowych opiniach publicznych.
gospodarki do odzyskania sterowności i konkurencyjności. Model życia na kredyt załamuje się na całym świecie.

Ludowej Wilfried Martens Centre for European Studies.
O tym, że nie ma „łatwych” scenariuszy dla Unii

Unia przetrwa, jeśli swój dobrobyt będzie mogła

Europejskiej, pisze także Karolina Zbytniewska, szefowa

utrzymać z dochodów, a do tego jest potrzebna większa

portalu EurActiv.pl. Profesor Bogdan Góralczyk, dyrektor

konkurencyjność na globalnym rynku. Czy Unia podoła?

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego,

I na jakim etapie reformy jest dziś? O to w najnowszym

podpowiada zaś, jak Unia Europejska powinna przebu-

„Instytucie Idei” zapytaliśmy trzech ekspertów: profe-

dować swoje relacje z dziewięćdziesięciomilionową Tur-

sora Witolda Orłowskiego, rektora Akademii Finansów

cją, już tylko teoretycznie kandydującą do członkostwa

i Biznesu Vistula, profesora Dariusza Rosatiego, euro-

we wspólnocie, a w rzeczywistości oddalającą się od niej

posła PO i wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej,

i pogrążającą w autorytaryzmie. Zarazem ta oddalająca

oraz Fabiana Zuleega, prezesa i głównego ekonomistę

się, coraz mniej demokratyczna Turcja jest dla Europy

brukselskiego think tanku European Policy Centre.

kluczowa, bo bez niej nie da się rozwiązać kryzysu imi-

Społeczne przyczyny Brexitu tłumaczy Aleksandra Kaniewska, współpracowniczka Instytutu

gracyjnego, przynajmniej nieprędko.
Dwa kolejne teksty w tym numerze „Instytutu Idei”

Obywatelskiego. Szuka ich w głębokiej frustracji

podpowiadają, co Unia Europejska mogłaby zrobić, żeby

ogromnej części Brytyjczyków, nieumiejących pora-

spróbować odbudować zaufanie i poparcie obywateli.

dzić sobie z dojmującym poczuciem pogarszającego

Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, były

się poziomu życia i zagrożenia, ale także z własnym

dyrektor biura analiz i informacji Urzędu Ochrony Pań-

kryzysem tożsamości. Bunt mas, o którym pisze

stwa i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-

Kaniewska, to zresztą zjawisko znane w całej Europie.

darki, wskazuje na jeden kluczowy obszar: współpracę

Żółć wylewa się z wielu społeczeństw europejskich,

w zakresie bezpieczeństwa, zwalczania organizacji

niepotrafiących pogodzić się z naruszeniem – choć

terrorystycznych i gangów przemycających nielegalnych

jeszcze nie zniszczeniem – przez globalne procesy

imigrantów. W tej dziedzinie Europa może się wykazać,

trwającego przez dziesięciolecia europejskiego dolce

a większa integracja ma głęboki sens.

Obrona Europy po Brexicie
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Konrad Niklewicz wskazuje natomiast na koniecz-

można odczytać jako europejski manifest programowy

ność zmiany polityki komunikacyjnej. Wydarzenia poli-

Platformy Obywatelskiej, jakże odmienny od tego, co

tyczne ostatnich lat dowodzą – czy nam się to podoba,

proponuje obecna władza.

czy nie – że dotychczasowe sposoby dotarcia do oby-

Unia Europejska zmienia się na naszych oczach,

wateli (wyborców) przestały działać. Że dziś, niestety,

próbuje opanować kilka kryzysów naraz. Powinniśmy

ważna jest skuteczność dotarcia, a prawdziwość prze-

jej kibicować i, w miarę naszych możliwości, w proces

kazu – niekoniecznie. Ta teza potwierdziła się w trakcie

naprawy się włączyć. Naszym wspólnym, europejskim

głosowania: przedreferendalna kampania zwolenników

problem jest to, że przestaliśmy zauważać wartości,

wyjścia Wielkiej Brytanii z UE była oparta na zwyczaj-

które Unia Europejska daje. Te wartości są prawdziwe,

nych łgarstwach. Unia musi się w tym nowym kontekście

realne. Zbyt wielu Europejczyków, w tym Polaków,

komunikacyjnym jakoś odnaleźć. Sytuację dodatkowo

traktuje pokój, istnienie wspólnego rynku, brak kontroli

komplikuje brak europejskiej opinii publicznej. Mimo

granicznych, możliwość studiowania na dowolnej

60 lat integracji europejskiej polityka rozgrywa się w 28

uczelni w innym kraju jako coś naturalnego, danego raz

różnych, narodowych opiniach publicznych. Nawet jeśli

na zawsze. Niestety, to nie są pewniki. Wojna na Ukrainie

społeczeństwa w różnych krajach unijnych obawiają się

powinna była nam uświadomić, że żyjemy w czasach,

tego samego zagrożenia, to interpretują je na własny,

w których niewyobrażalne staje się realne.

narodowy sposób – o czym pisze Wojciech Przybylski,
redaktor naczelny Res Publiki Nowej.

Raz jeszcze wsłuchajmy się w słowa Jean-Claude’a Junckera, który następująco konkludował swoje

Najnowsze wydanie „Instytutu Idei” podsumowuje-

wystąpienie w Strasburgu: „Mój ojciec wierzył w Europę,

my tekstami, których autorzy – Adam Jaskulski, europe-

ponieważ wierzył w stabilność, prawa pracownicze i po-

ista z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu,

stęp społeczny. Ponieważ zbyt dobrze wiedział, że pokój

oraz Rafał Trzaskowski, poseł PO, były minister ds.

w Europie jest rzeczą cenną, ale kruchą. Wierzę w Euro-

europejskich – odpowiadają na pytanie, jak w Unii „po

pę, ponieważ mój ojciec wpoił mi te same wartości. Lecz

Brexicie” powinna odnaleźć się Polska. Jaką strategię

czego dzisiaj uczymy nasze dzieci? Co po nas odziedzi-

powinien przyjąć rząd? Czy na pewno konflikt z unijnymi

czą? Unię, która rozpada się przez brak jedności? Unię,

instytucjami i forsowanie pomysłów Międzymorza, z Pol-

która zapomniała o swojej przeszłości i nie ma żadnej

ską jako jego rzekomym liderem, przyniesie nam korzy-

wizji przyszłości? Nasze dzieci zasługują na więcej”.

ści? Tekst Trzaskowskiego, postulującego powrót Polski
do grupy sześciu krajów-liderów integracji europejskiej,

Zastanówmy się, jaki los chcemy zgotować naszym
dzieciom. Brońmy zjednoczonej Europy.

Jarosław Wałęsa – dyrektor Instytutu Obywatelskiego
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SCENARIUSZE
DLA UNII

Ever looser union
PIOTR BURAS

Brexit nie doprowadzi do rozpadu Unii Europejskiej.
Będzie natomiast jednym z kroków w kierunku „coraz luźniejszej Unii”. Choć polski rząd taką ewolucję
pochwala, przyszły kształt UE nie będzie raczej służył
naszym interesom.

że przykład brytyjski „zachęci” inne kraje do kolejnych
exitów, jest bezpodstawne. Nie dlatego, że wystąpienie
innych krajów z UE jest nieprawdopodobne (choć nawet
ewentualne referenda we Francji czy Holandii wcale nie
muszą prowadzić do decyzji o opuszczeniu UE), lecz
przede wszystkim z uwagi na to, że nie miałoby ono nic
wspólnego z Brexitem, lecz byłoby wynikiem sytuacji
wewnętrznej w tych krajach.
To prowadzi do drugiej kwestii: co mówi nam w istocie „sygnał z Londynu” o kondycji UE? Viktor Orbán
i Jarosław Kaczyński (ale nie tylko oni) jak mantrę powta-

Czy konsekwencje rozbratu Wielkiej Brytanii z Unią

rzają, że powodem decyzji Brytyjczyków był kształt Unii

Europejską nie są przypadkiem przeceniane albo przy-

Europejskiej jako monstrum odbierającego suwerenność

najmniej opacznie rozumiane? Takie wrażenie można

krajom członkowskim, opartego na nieefektywnych me-

odnieść, śledząc dyskusję ostatnich miesięcy, w której

chanizmach i będącego źródłem problemów. Innymi sło-

apokaliptyczne wizje mieszają się z wezwaniami do

wy, Brytyjczycy odrzucili UE, bo działa ona źle; aby więc

głębokiej reformy UE jako koniecznej odpowiedzi na „sy-

zniechęcić inne społeczeństwa do podobnego kroku,

Czy lekcja Brexitu miałaby polegać na tym,
że UE musi ograniczyć przepływ ludności
– jedną z głównych swobód?
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gnał z Londynu”. Tymczasem ani Brexit nie musi być po-

należy radykalnie zmienić sposób jej funkcjonowania.

czątkiem końca UE, ani wynik brytyjskiego referendum

To proste i z pozoru przekonujące wyjaśnienie, problem

nie mówi nam tak wiele o stanie UE, jak sugerowałyby

tylko w tym, że nieprawdziwe. Każdy, kto śledził brytyj-

te emocjonalne reakcje. Pierwsza kwestia jest oczywista:

ską debatę przed referendum wie, że najmniej chodziło

Traktat lizboński przewiduje możliwość opuszczenia UE

w niej o Unię Europejską. Brytyjczycy (zwłaszcza ich

przez kraj członkowski, i jakkolwiek Wielka Brytania jest

elity) uczynili z UE symbol wszystkich niemal bolączek

krajem dużym i ważnym, UE może i z pewnością będzie

społecznych – począwszy od konsekwencji imigracji (nie

funkcjonować w okrojonym składzie, nawet jeśli będzie

tylko z UE, lecz także spoza Europy, którą rząd brytyjski

się to wiązać z przejściowymi komplikacjami i być może

może samodzielnie kontrolować), poprzez problemy

trwałym osłabieniem bloku. Tymczasem zakładanie,

systemu opieki zdrowotnej, stan infrastruktury publicz-

Ever looser union

nej, aż po konsekwencje deindustrializacji i modelu

Offe, wybitny niemiecki socjolog i autor książki Europa in

gospodarczego.

der Falle (Europa w pułapce) pisze, że „głębia aktualnego

Wszystkie te bolączki są w pierwszej kolejności skut-

kryzysu wynika z podstawowej sprzeczności: rzeczy, któ-

kiem globalizacji czy zaniedbań kolejnych brytyjskich

re musiały zostać pilnie zrobione w interesie stabilizacji

rządów, a w znacznie mniejszym stopniu takiego czy in-

unii i strefy euro, są zarazem wybitnie i najwyraźniej

nego sposobu funkcjonowania europejskiej wspólnoty.

w rosnącym stopniu niepopularne w krajach członkow-

Oczywiście nie dotyczy to kwestii migracji zarobkowej

skich. […] Tego, co należałoby zrobić (łącznie z nowym

wewnątrz UE; ale czy lekcja Brexitu miałaby polegać na

podziałem kompetencji między UE a kraje), narodowe

tym, że UE musi ograniczyć przepływ ludności – jedną

elity nie są w stanie »sprzedać« swoim wyborcom, za-

z głównych swobód? O tym akurat zwolennicy tezy o ko-

równo w centrum, jak i na peryferiach UE”1.

nieczności gruntownej przebudowy – jako odpowiedzi

Ta niemożność jest źródłem pułapki, w jakiej znalazła

na Brexit – milczą. Zamiast tego mówią o konieczności

się Unia, oraz tego, że w najbliższych miesiącach trudno

odebrania części uprawnień Komisji Europejskiej, wpro-

oczekiwać gwałtownych i głębokich reform, w których

wadzeniu możliwości blokowania legislacji europejskiej

wyniku instytucje i polityki unijne miałyby się nieod-

Unia musi przede wszystkim pomóc chronić
obywateli, zwłaszcza tych najbiedniejszych
i wystawionych na ryzyka.
przez parlamenty narodowe, uelastycznieniu integracji

wracalnie zmienić. Nie należy oczekiwać także silnego

poprzez umożliwienie każdemu krajowi podążania

wzmocnienia ponadnarodowych instytucji, takich jak

własną ścieżką integracji itd.

Komisja Europejska czy Parlament Europejski – przeko-

Założenie, że takie działania i zmiany instytucjonalne

nanie, że ze względu na nastroje społeczne przyszłość

zasadniczo zwiększą zaufanie do UE, nie jest niczym

naprawy Unii leży przede wszystkim w gestii państw

poparte. Dopóki politycy i media bez skrępowania będą

członkowskich, a nie instytucji wspólnotowych, jest silne

uprawiać antyunijną propagandę (tak jak to czyniono

(taką postawę prezentuje też Angela Merkel). Ale nie

w Wielkiej Brytanii), dopóty spora część poszczególnych

znaczy to, że zmiany, których możemy i musimy ocze-

społeczeństw (co nie znaczy: większość) będzie nasta-

kiwać, będą tylko kosmetyczną próbą przypudrowania

wiona do integracji sceptycznie, dyskusja nad prawdzi-

problemów. Wspólny mianownik w dzisiejszej dyskusji

wymi problemami funkcjonowania UE (istotnymi, ale

nad przyszłością UE można zdefiniować następująco:

niewiele mającymi wspólnego z Brexitem) nie będzie zaś

Unia musi przede wszystkim pomóc chronić obywateli,

możliwa. O tym, że reforma UE jest konieczna, wiemy

zwłaszcza tych najbiedniejszych i wystawionych na ryzy-

nie od dziś i głos Brytyjczyków niczego nie zmienia. Ale

ka, przed negatywnymi konsekwencjami globalizacji

najważniejsze zmiany, których musi dokonać UE, aby

gospodarczej, migracji czy zagrożeń terrorystycznych.

przetrwać i spełnić swoją funkcję gwaranta stabilności

Chodzi o obronę projektu europejskiego, a nie jego

i parasola ochronnego przed konsekwencjami globali-

rozwijanie lub poszerzanie.

zacji oraz ewolucji w światowym układzie sił, nie są tymi,

W odniesieniu do konstrukcji instytucjonalnej i po-

o których najczęściej mówią zwolennicy pospiesznego

litycznej Unia Europejska musi być bardziej elastyczna,

wyciągania lekcji z Brexitu. Niestety, nie są to też zmiany,

tak aby mogła akomodować różne interesy i aspiracje

które błyskawicznie rozwieją lęki Europejczyków. Claus

integracyjne swoich członków. W tym duchu wypowie-

1 Claus Offe, Europa in der Falle, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, s. 12.
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dzieli się chociażby ministrowie spraw zagranicznych

uśpiona, czego powodem są zwłaszcza przyszłoroczne

Trójkąta Weimarskiego, czyli przedstawiciele krajów,

wybory we Francji i w Niemczech, a także napięcia mię-

które ostatnio rzadko mówiły jednym głosem. Ale kon-

dzy Północą i Południem. Ale należy zakładać, że prędzej

sensus na tym poziomie nie powinien przesłaniać faktu,

czy później konieczność stabilizacji strefy euro będzie

że rozpoczynająca się debata o „integracji elastycznej”

prowadzić do utworzenia wspólnego budżetu strefy,

(to znaczy pozwalającej krajom członkowskim na różny

mechanizmów łagodzenia tak zwanych szoków asyme-

zakres integracji w zależności od obszaru polityki) otwie-

trycznych (na przykład ubezpieczenia od bezrobocia

ra przestrzeń do zasadniczej przebudowy UE nawet bez

w strefie euro) albo jakiejś formy wspólnego zadłużania

rozstrzygnięcia odwiecznego sporu o jej ostateczny

się. Jeśli tak się stanie, siła przetargowa państw spoza

Głębsza integracja strefy euro będzie zwiększać
wiarygodność jej członków na rynkach finansowych
oraz poczucie ich wzajemnej, przede wszystkim
finansowej solidarności.
kształt. Najbliższe miesiące i lata będą stały pod znakiem

strefy euro, dążących do tego, by środki te nie były po-

dyskusji o tym, w jaki sposób tę nowo postulowaną

dejmowane ich kosztem, będzie znacznie skromniejsza

elastyczność pogodzić z kluczowymi dla UE zasadami

niż dziś, gdy po ich „stronie” stoi także Londyn. Głębsza

solidarności i spójności.

integracja strefy euro będzie zaś zwiększać wiarygod-

Te dwa cele nie muszą się wzajemnie wykluczać,

ność jej członków na rynkach finansowych (kosztem

ale ryzyko kosztownego trade off między nimi jest

innych) oraz poczucie ich wzajemnej, przede wszystkim

duże. Hasło, że większa elastyczność w UE składającej

finansowej solidarności.

się z 27 krajów o rozbieżnych interesach jest lekiem

Drugi kluczowy wymiar postulowanej dzisiaj ela-

na całe zło i może wzmacniać poczucie wspólnoty

styczności będzie zapewne dotyczyć polityki migracyj-

zamiast prowadzić do dezintegracji, brzmi dobrze. Pro-

nej i azylowej – z podobnym skutkiem. Heather Grabbe

blem w tym, że bliski sercu także polskich elit (zwłaszcza

i Stefan Lehne słusznie piszą w najnowszym raporcie

dzisiaj rządzących) postulat, że każdy kraj powinien sam

wydanym przez think tank Carnegie, że projekty

wybierać swoją ścieżkę integracji, która musi być respek-

wspólnej waluty i strefy Schengen – dwa kluczowe

towana (czytaj: nie może prowadzić do żadnych nega-

obszary integracji – mają całkowicie odmienną dy-

tywnych konsekwencji) przez innych członków UE, może

namikę polityczną2. W strefie euro istnieje Europejski

być niezwykle trudny w praktycznej realizacji. Zwłaszcza

Bank Centralny, który w czasie kryzysu służył za filar

kraje takie jak Polska, które dotychczas najwięcej korzy-

stabilności dzięki swoim nadzwyczajnym operacjom

stały z solidarności i spójności, staną w obliczu „coraz

finansowym oraz polityce stóp procentowych. W strefie

luźniejszej unii” przed szeregiem dylematów.

Schengen takiej instytucji brak. Ponadto w strefie euro

Pierwszy jest oczywisty i wiąże się ze zmienioną

kryzys posłużył pogłębieniu współpracy i stworzeniu

równowagą sił po Brexicie. Kraje nienależące do strefy

nowych instytucji (jak Europejski Mechanizm Stabilno-

euro dramatycznie tracą w tej sytuacji na znaczeniu.

ści, unia bankowa) – świadomość, że krach wspólnej

Owszem, idea głębszej integracji strefy euro jest dzisiaj

waluty będzie miał fatalne konsekwencje dla wszystkich,

2 Heather Grabbe, Stefan Lehne, Can the EU Survive Populism?, Carnegie, 14 June 2016, http://carnegieeurope.eu/2016/06/14/can-eu-survive-populism/j1vb (dostęp 11 października 2016).
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podziałała motywująco. Kryzys migracyjny przyniósł

do znaczących transferów pieniężnych między krajami

odwrotny skutek: wzmocnił myślenie partykularne i się-

w niej uczestniczącymi. Pieniądze nie tylko muszą iść „za

ganie po środki na poziomie narodowym (zamykanie

uchodźcami”, lecz, jak sugeruje choćby Sebastian Dul-

granic), jakich w strefie euro nie da się już zastosować.

lien w opublikowanej przez ECFR koncepcji europejskiej

Niemniej trwałość strefy Schengen przy jednoczesnym

unii azylowej (refugee union), służyć także wspieraniu re-

utrzymywaniu (lub powrocie) dużej fali uchodźstwa

gionów i gmin, w których są oni rozlokowywani, tak aby

do UE, jest na dłuższą metę poważnie zagrożona, jeśli

mieszkańcy mieli z przyjmowania imigrantów wymierne

polityka migracyjna i azylowa nie ulegnie faktycznemu

korzyści3. To na razie koncepcje akademickie, ale łatwo

uwspólnotowieniu. Musi ono zaś obejmować nie tylko

sobie wyobrazić, że leżąca u ich podłoża filozofia będzie

wspólną ochronę granic zewnętrznych i lepszą koordy-

politycznym drogowskazem w tej dziedzinie. Schengen

nację w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (tutaj

w połączeniu ze wspólną polityką azylową może stać się

łatwiej o szeroką zgodę wielu krajów). Jej elementem

drugim obok strefy euro „jądrem” integracji.

musi być też jakaś forma rozłożenia ciężarów przyjmo-

Po trzecie, UE, w której jako zasadę przyjmuje się

wania uchodźców i wspólna polityka przesiedlania ich

różnicowanie głębi integracji poszczególnych państw

bezpośrednio z krajów pozaeuropejskich (na przykład

i zawężanie obszaru wspólnego, nieuchronnie będzie

Turcji, Libanu, Jordanii) w celu uniknięcia chaotycznego

prowadzić do zaostrzenia sporów o redystrybucję

i generującego przestępczość procesu nielegalnej mi-

i mechanizmy protekcjonistyczne. Nie chodzi tylko

gracji. Bez tego każda następna większa fala uchodźców

o klasyczny spór między bogatymi i biednymi, choć

będzie skutkować albo całkowitym zamykaniem granic

zasada wspólnego losu i cel w postaci coraz ściślejszej

Schengen w połączeniu ze wspólną polityką
azylową może stać się drugim obok strefy
euro „jądrem” integracji.
wewnętrznych, albo chaosem i konfliktami rozbijającymi

unii zmuszały obie jego strony do wypracowywania

UE od środka, jak to obserwowaliśmy na przełomie 2015

kompromisów. W obliczu ostatnich kryzysów – euro

i 2016 roku.

i migracyjnego – kwestię konwergencji i wyrównywa-

Jeśli to nastąpi, koalicja chętnych do zacieśnienia

nia różnic spycha na boczny tor przemożna potrze-

współpracy jest scenariuszem bardziej prawdopodobnym

ba poszczególnych rządów narodowych otaczania

(choć w żadnym razie niebędącym dzisiaj na wyciągnięcie

własnych obywateli ochroną przed negatywnymi

ręki) niż ogólnoeuropejskie porozumienie. Tego życzą

konsekwencjami globalizacji, w tym także wolności

sobie także te kraje, które – jak Polska – uchodźców za

gwarantowanych przez UE i będących sednem jej

wszelką cenę przyjmować nie chcą. Faktyczne konse-

sukcesu.

kwencje elastycznej integracji w tym obszarze byłyby

Z jednej strony rządy państw członkowskich będą

jednak daleko idące. Wspólne ponoszenie ciężarów

chciały odzyskać część możliwości sterowania polityką

przez grupę państw generowałoby bardzo silne poczu-

gospodarczą utraconych na rzecz UE. Będą podejmo-

cie solidarności w ich gronie – kosztem reszty członków

wać takie próby, by się uwiarygodnić i legitymizować

wspólnoty. Skutki finansowe byłyby nieuniknione:

w oczach obywateli. Metodą będzie na przykład uela-

wspólna polityka azylowa musiałaby prowadzić także

stycznienie reguł budżetowych, choćby poprzez odstą-

3 Sebastian Dullien, Paying the Price: The Cost of Europe’s Reugee Crisis, ECFR Policy Brief, 28 April 2016, http://www.ecfr.eu/publications/
summary/paying_the_price_the_cost_of_europes_refugee_crisis (dostęp 11 października 2016).
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pienie od wliczania wydatków na zwalczanie bezrobocia

zachodnioeuropejskich pracowników przed tanią

czy edukację do deficytu budżetowego.

konkurencją (jako fakt polityczny) nie ważą tyle samo,

Z drugiej strony państwa będą starały się tworzyć

ile środkowoeuropejskie lęki przed uchodźcami? Jeśli

mechanizmy unijne służące uśmierzaniu lęków obywa-

Brexit dał jakąś lekcję europejskim elitom, to właśnie

teli przed deklasacją, marginalizacją i utratą kontroli nad

taką: największym zagrożeniem dla UE nie są instytucje

własnym życiem. Temu właśnie służą pomysły agendy

unijne czy mniej lub więcej integracji, lecz narastająca

socjalnej w UE: płacy minimalnej, standardów rynku

frustracja części społeczeństw, która wyładowuje się na

pracy i zabezpieczenia społecznego. A także coraz

UE. Uelastycznienie integracji oraz rozmaite pomysły

głośniejsze (vide niedawny raport instytutu Bruegel4)

na parasol ochronny, który miałby zostać rozciągnięty

uwagi, że swoboda migracji zarobkowej nie jest

zwłaszcza nad obywatelami najbardziej potrzebującymi

koniecznym warunkiem funkcjonowania wspólnego

i narażonymi na ciosy zglobalizowanego świata, będą

rynku i pewne ograniczenia mogą być akceptowalne

określać kierunek debaty nad reformą UE w nadchodzą-

w imię celów politycznych. Pierwszym „testem” takiego

cych miesiącach i latach.

podejścia mogłoby być utrzymanie ścisłych powiązań

Zapewne takie środki są dzisiaj nieuniknione. Ale

między Wielką Brytanią a UE bez pełnego respekto-

wiara w to, że Europa à la carte, w której każdy może

wania swobody przepływu pracowników po stronie

sobie wybrać z integracyjnego menu to, co mu najbar-

brytyjskiej. Ale przecież taki postulat mogą podchwycić

dziej odpowiada, i powrót w niektórych dziedzinach

także inne kraje.

do rozwiązań narodowych nie mają swojej – wysokiej –

W naszym regionie harmonizacja polityki socjal-

ceny, byłaby naiwnością. Zasady solidarności i spójności

nej w UE czy ograniczenia w swobodzie przepływu

w UE będą definiowane od nowa. Także od Polski zależy,

pracowników są traktowane jak tabu. Ale czy obawy

z jakich ich zasobów będziemy mogli i chcieli czerpać.

4 Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership, Bruegel, 29 August 2016, http://bruegel.org/2016/08/europe-afterbrexit-a-proposal-for-a-continental-partnership/ (dostęp 11 października 2016).

Piotr Buras – dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations
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Pod niemiecką banderą?
AGNIESZKA ŁADA

Niemiecka flaga na statku, na którym spotkali się
w Bratysławie przywódcy państw Unii Europejskiej,
by omówić losy wspólnoty po Brexicie, to podobno
przypadek – wycieczkowiec był wypożyczony
w Passau. Ale ten przypadek doskonale obrazuje
obecną sytuację w UE.

hasłami, zarzutami i ocenami, pozostaje bez odpowiedzi:
jaką rolę mają, będą i powinny odgrywać Niemcy w UE
bez Wielkiej Brytanii? Czy niemieckie przywództwo
w Europie, którego oczekują jedni, a boją się inni, będzie
teatrem jednego aktora? Czy nie przerodzi się w całkowitą dominację? A może pozostawieni sami sobie, gdyż
zmęczeni sprzecznymi oczekiwaniami Niemcy wycofają
się i będą dbać bardziej o swoje niż o wspólne dobro,
pozostawiając UE bez prawdziwego lidera?
Odejście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty odciśnie
piętno na niemieckiej polityce. Londyn, mimo wszystkich różnic w opiniach, często był istotnym sprzymierzeńcem Berlina w działaniu i rzeczywistym realizowaniu

Dzień po referendum w Wielkiej Brytanii można

europejskiego przywództwa, zwłaszcza w kwestiach

było słyszeć opinie, że decyzja Brytyjczyków o wyjściu

gospodarczych. Jak oceniają eksperci, po referendum

z Unii Europejskiej to osobista porażka Angeli Merkel,

w Wielkiej Brytanii Niemcy „muszą pośredniczyć w kwe-

cios dla niemieckiej polityki europejskiej oraz sku-

stiach gospodarczych między mentalnością północną

tek błędnej polityki migracyjnej. Jeszcze na gorąco

i południową, stawiać mosty pomiędzy interesami

niemieccy socjaldemokraci wychodzili z kolejnymi

zwolenników wolnego handlu oraz protekcjonizmu,

Czy niemieckie przywództwo w Europie,
którego oczekują jedni, a boją się inni,
będzie teatrem jednego aktora?
propozycjami, jak obecnie powinna wyglądać UE. Do-

balansować pomiędzy Wschodem i Zachodem w kwe-

magano się jak najszybszego opuszczenia wspólnoty

stiach bezpieczeństwa oraz zbierać w jedno zarówno

przez Brytyjczyków, aby ich przykładem nie zarazili się

zwolenników radykalnej postawy, jak i tych, którzy nie

inni eurosceptycy.

czują się w jakiś sposób zaangażowani w obecną sytu-

Po kilku tygodniach emocje nieco opadły, ale pytanie, które tak naprawdę kryło się pod tymi wszystkimi

ację”1. Niemcy zostały same. Ani one, ani nikt inny nie
jest z tego powodu zachwycony.

1 Jan Techau, Deutschland als dienende Führungskraft, Internationale Politik, Juli 2016, https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/themen/europaeische-union/after-brexit (dostęp 3 września 2016).
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Berlińskie biuro think tanku European Council on Fo-

i krytykowane. Podczas kryzysu finansowego Niemcy

reign Relations podjęło się próby analizy nowej sytuacji.

jednoznacznie opowiedziały się za ratowaniem euro,

Wynika z niej, że przynajmniej w tej chwili Niemcy zdają

udzielając pożyczek i angażując się w powstawanie

się być wystarczająco silne, by podołać wyzwaniu. „Nie

kolejnych mechanizmów stabilizowania europejskich

ma wątpliwości, że niemieckie możliwości przewodze-

finansów. Mimo przekazywanej pomocy Niemcy (na

nia są duże, […] Niemcy mają zaś znaczącą zdolność do

czele z kanclerz Merkel, uosabiającą niemiecką polity-

wpływania i przewodzenia państwom członkowskim

kę gospodarczą) spotykały się w Grecji, Włoszech czy

ze wszystkich regionów Europy” – piszą analitycy ECFR

Portugalii z agresywnymi komentarzami, włączając

Joseph Janning i Almut Möller2. Z kolei Isabell Hoffmann

porównania Merkel do Hitlera. W krajach tych uważano,

w tekście Europe’s Reluctant Leader stwierdza: „Henry

że zamiast niemieckiej polityki zaciskania pasa koniecz-

Kissinger kiedyś argumentował, że Niemcy są »za duże

ne jest pobudzanie wzrostu gospodarczego.

na Europę, za małe dla świata«. Ostatecznie Berlin nie
ma wyboru, jeśli chce rozwiązać ten dylemat. Musi teraz

Wokół Niemiec zgromadziła się jednak grupa państw
podobnie patrzących na sposoby wychodzenia z kry-

Niemcy mają znaczącą zdolność do wpływania
i przewodzenia państwom członkowskim
ze wszystkich regionów Europy.
próbować wykorzystać swoje siły do wspierania Unii

zysu (na przykład Holandia, państwa skandynawskie).

Europejskiej, aby umożliwić Europie skuteczne wyjście

W efekcie Europa podzieliła się na wyznającą niemieckie

naprzeciw europejskim i globalnym wyzwaniom”3.

zasady gospodarcze Północ i niechętne im Południe.

Wezwania do przejęcia przywództwa w Europie

Również w działaniach na rzecz rozwiązania kon-

przez Niemcy nie pojawiły się jednak dopiero po

fliktu rosyjsko-ukraińskiego to Niemcy odegrały i nadal

czerwcowej decyzji Brytyjczyków, a tym bardziej nie

odgrywają kluczową rolę, której oceny także są jednak

padają jedynie z ust Niemców. Wystarczy przypomnieć

różne. Angeli Merkel udało się uzyskać jednogłośne

do dziś cytowane w Berlinie wystąpienie ministra spraw

poparcie państw członkowskich UE dla sankcji wobec

zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w stolicy

Rosji i kilkakrotnie przedłużyć ich obowiązywanie. Także

Niemiec w listopadzie 2011 roku, gdy wypowiedział tak

w negocjacjach pomiędzy stronami konfliktu to kanclerz

zaskakujące dla wielu słowa, że bardziej boi się niemiec-

Niemiec nadawała ton i była gwarantem, że przeciwnicy

kiego zaniechania niż niemieckiej potęgi. O konieczności

podejmą rozmowy. Niebagatelne znaczenie miało tu

przejmowania większej odpowiedzialności na świecie,

poparcie, a wręcz oczekiwanie Stanów Zjednoczonych,

także w sferze wojskowej, mówili później na monachij-

że Niemcy przejmą odpowiedzialność w tej kwestii.

skiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Joachim

Barack Obama, będąc w stałym kontakcie z Angelą Mer-

Gauck i minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen.

kel, nie pozostawiał co do tego złudzeń4. Niemieckiego

Poza słowami o wiele silniej jednak popchnęła

przywództwa nie negują ani Amerykanie, ani Polacy czy

niemieckich decydentów do działań – w których Berlin

sami Niemcy, przyznając, że bez zaangażowania Berlina

był niezaprzeczalnym liderem – rzeczywistość, wymaga-

nałożenie na Rosję sankcji nie byłoby proste. Paradoksal-

jąca podejmowania ryzyka. Kłopot w tym, że ich wysiłki

nie jednak wciąż pojawiają się komentarze, że niemiecka

oraz skutki tej aktywności były zarówno doceniane, jak

polityka wobec Rosji jest zbyt koncyliacyjna, za bardzo

2 Joseph Janning, Almut Möller, Leading from the centre: Germany’s new role in Europe, ECFR, July 2016.
3 Isabell Hoffmann, Europe’s Reluctant Leader, Newpolitik, Bertelsmann Stiftung, September 2016, http://www.bfna.org/publication/
europes-reluctant-leader (dostęp 3 września 2016).
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nastawiona na dialog i wciąż kierująca się interesami

funkcjonowania UE. Dla pozostałych aktorów sceny poli-

gospodarczymi.

tycznej ta nowa rzeczywistość wywoływała zaś uczucia

Apogeum samotnego podejmowania odważnych

od współczucia, poprzez Schadenfreude, aż po złość

decyzji – i zarazem krytyki pod adresem Niemiec –

i kolejne fale krytyki. To zaś z kolei wpływa na postawę

nastąpiło wraz z zaostrzeniem się kryzysu uchodźczego,

tych krajów wobec niemieckiego przywództwa.

kiedy kanclerz Niemiec postanowiła nie zamykać nie-

Tymczasem niemieckie społeczeństwo coraz odważ-

mieckich granic i udzielić wsparcia milionom imigrantów

niej popiera przywództwo ich państwa w UE. Jeszcze kil-

ciągnących do Europy. Początkowe poparcie dla tej

ka lat temu niemieccy obywatele, wychowani w duchu

polityki zarówno w Niemczech, jak i poza ich granicami

powojennej poprawności politycznej, podkreślającej

zaczęło w kolejnych miesiącach szybko spadać, pozosta-

konieczność niemieckiego wycofania się i „niewychy-

wiając Berlin w coraz większym osamotnieniu.

lania przed szereg”, obawiali się wszelkich oznak bycia

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej,

liderem; obecnie oczekują od Berlina raczej nadawania

wymagająca od Niemiec kolejnych działań na rzecz

tonu w Europie niż schodzenia w cień. Jest to rezultat

zmian we wspólnocie, spadła więc na Niemcy, które

nie tyle nawoływań innych krajów i ich polityków – te

Napływ imigrantów spowodował, że to Niemcy
zaczęły zwracać się do innych o wsparcie
i odwoływać do ducha solidarności.
w ostatnich latach nieraz brały już na siebie odpowie-

wywołały refleksję raczej w kręgach elit politycznych –

dzialność za jej losy. Dotychczasowe doświadczenia

ile wydarzeń ostatnich lat. Odgrywając kluczową rolę

niemieckiego „przewodzenia” w UE są zaś, mówiąc

podczas kryzysu gospodarczego, a następnie biorąc

delikatnie, co najmniej niezachęcające. O ironio, tak jak

na siebie poważny ciężar związany z przyjmowaniem

przez lata zarzucano Berlinowi (zwłaszcza w dziedzinie

tysięcy uchodźców, państwo niemieckie w oczach

bezpieczeństwa i polityki zagranicznej) bezczynność,

społeczeństwa poniosło duże koszty i musiało działać

nadmierne wycofanie i unikanie odpowiedzialności,

samotnie. Automatycznie u wielu Niemców wywołuje

tak w ostatnich latach każdy niemiecki krok wywołuje

to myślenie: „Skoro zostaliśmy sami, to mamy prawo

krytykę, jeśli nie wzburzenie – z przeciwnych powodów.

samodzielnie podejmować decyzje”. Rozumowanie to

Wprawdzie świadomość, że reakcje te należy przyjąć

umacniają dane o sile niemieckiej gospodarki i potencja-

„z dobrodziejstwem przywódczego inwentarza”, jest

łu ludnościowego.

coraz większa, stąd i emocje, jakie wywołuje krytyka

chętnie poddają się takiej argumentacji. Zaakcepto-

można dostrzec poirytowanie.

wały wprawdzie niemiecką rolę lidera, ale bardziej

Nie wystarczy przyjąć, że aktywne przywództwo ni-
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Niemieckie elity studzą jednak te nastroje i nie-

z wielu stron, są mniejsze, jednak wśród Niemców nadal

z uwagi na to, że nie wiedzą, kto mógłby ją przejąć lub

gdy nie obędzie się bez krytyki. Niemcy muszą pogodzić

wesprzeć, aby Niemcy nie musiały działać w poje-

się z jeszcze jednym: kryzys uchodźczy jasno wskazał,

dynkę. Elity są tu nadal jednak bardzo czujne, aby nie

że minęły czasy, kiedy Niemcy jedynie pomagały innym

nadużyć tego przywództwa. Zauważają, że reprezen-

i reagowały na hasła wzywające Berlin do wykazania

towanie 16 procent ludności UE i 20 procent unijnej

europejskiej solidarności. Napływ imigrantów spo-

gospodarki nie upoważnia Niemiec do mówienia

wodował, że to Niemcy zaczęły zwracać się do innych

innym, co mają robić. To znaczące udziały, ale nie

o wsparcie i odwoływać do ducha solidarności. Dla nie-

pozwalają działać w pojedynkę i narzucać spojrze-

mieckiej mentalności zmiana ta musiała być kluczowa

nia innym. Wręcz przeciwnie, politycy, zwłaszcza na

i nie pozostanie bez echa dla kolejnych decyzji w sferze

najwyższym szczeblu, ostrzegają, że sięganie przez

Pod niemiecką banderą?

Niemcy po zbyt wielką władzę w UE jedynie zniechęci

cej z niechęci europejskiej wspólnoty do poddawania

innych i przyniesie straty – i Niemcom, i całej wspólno-

się niemieckiej dominacji.

cie. A porażka UE przyniosłaby Niemcom straty poli-

Liderem trudno być samozwańczo (choć niejeden

tyczne i gospodarcze. Z tego powodu rząd chce działać

polityk – rzadko akurat niemiecki – ma takie zapędy),

tak, aby inni nie odnieśli wrażenia, że coś im się narzuca.

w przypadku Niemiec rola ta jest jednak zazwyczaj ocze-

Stawia więc na zbieranie opinii i wypracowywanie kom-

kiwana, akceptowana lub co najmniej przyjmowana jako

promisów. Niemiecka dyplomacja przez lata doszła do

„zło konieczne”. Z jednej strony niemieckiego przywódz-

perfekcji, której zazdroszczą Niemcom inne kraje. Przy

twa oczekują Stany Zjednoczone (choć co przyniosą wy-

tym panuje świadomość, że w niektórych krajach, na

bory za Atlantykiem, trudno dziś przewidzieć). Z drugiej

przykład w Polsce, mogą pojawiać się głosy, że Niemcy

strony wiele krajów UE, jak choćby państwa bałtyckie,

konspiracyjnie i pod przykrywką dążą do narzucania

po prostu to przywództwo akceptuje, nie widząc dla

innym własnej woli.

niego alternatyw.

Takim opiniom sprzyjają niektóre wypowiedzi części

Obserwując zmiany w UE, czasami łatwo jednak

niemieckich elit, którym zdarza się pouczać zwłaszcza

zapomnieć, że jest ona tylko jednym z wielu graczy na

kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. Choć niektóre

scenie międzynarodowej. Z perspektywy globalnej

osoby często nie zdają sobie nawet sprawy z wpadania

niemiecka rola nabiera jeszcze innego znaczenia. Stale

w pouczający ton, niechęć w pouczanych społeczeń-

zmienia się nie tylko UE – i nie tylko pod wpływem Bre-

stwach do niemieckiego lidera pozostaje. Przykładem

xitu – ale również jej otoczenie, a zmiany te, jak choćby

takich tendencji mogą być poglądy Polaków na temat

przyszła polityka Stanów Zjednoczonych czy aktywność

roli Niemiec. Już na początku 2015 roku, mimo wówczas

Chin, są trudne do przewidzenia. W tym kontekście

pozytywnych ocen niemieckiej polityki europejskiej,

przejmowanie odpowiedzialności za Europę przez

Polacy nie byli pewni, czy wzmocnienie pozycji Niemiec

państwo i tak uważane przez aktorów zewnętrznych za

w Europie byłoby korzystne dla Polski. O korzyściach

jej lidera jest tym bardziej pożądane. Niezależnie jednak,

było przekonanych 38 procent badanych; 35 procent

czy spojrzymy z zewnętrznej czy wewnątrzeuropejskiej

respondentów uważało, że nie byłoby to ani korzyst-

perspektywy (i czy nam to się podoba, czy nie), widać

ne, ani niekorzystne dla Polski; straty wskazywało

wyraźnie, że Niemcy są w Unii Europejskiej osamotnione

Liderem trudno być samozwańczo, w przypadku
Niemiec rola ta jest jednak zazwyczaj oczekiwana.
zaś 17 procent ankietowanych5. Obecnie można się

w wypełnianiu przywódczej roli, którą z większą lub

spodziewać, że dobre notowania Niemiec są rzadsze, nie

mniejszą chęcią przyjmują. Wprawdzie Wielka Brytania

tylko zresztą nad Wisłą. Kryzys uchodźczy, podczas któ-

nie była partnerem w każdej dziedzinie, a jej przyszłe

rego część krajów ostro sprzeciwiła się Niemcom, poka-

wyjście ze wspólnoty otwiera też nowe możliwości (jak

zał, że rozwinięta niemiecka soft power i jej skuteczność

ściślejsza integracja pozostałych państw w dziedzinie

mają swoje granice. Tym ostrożniej niemieckie elity

obronności, której Londyn był tak niechętny), jednak

będą teraz podchodzić do zadania wytyczania dla UE

Brexit zaburzy dotychczasową równowagę na kontynen-

kolejnych kierunków, w obawie, że ich „liderowanie”

cie, pozostawiając Berlin w roli jeszcze bardziej samot-

może doprowadzić do dalszej dezintegracji, wynikają-

nego lidera. Francja i Włochy są słabe wewnętrznie i ich

4 Więcej o postrzeganiu relacji transatlantyckich w obliczu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zob.: Relacje transatlantyckie po konflikcie
rosyjsko-ukraińskim. Oceny i oczekiwania ekspertów w Polsce, Niemczech i USA. Raport z badań, red. Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2016.
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rządy borykają się z własnymi problemami. Polska czy

Ich przedstawiciele – zarówno politycy, jak i eksperci

Hiszpania, mimo stosunkowo znaczącego potencjału

– postrzegają wprawdzie jako nowych potencjalnych

ludnościowego, są jednak za małe, aby stać się w oczach

partnerów nie tylko Włochy i Francję, lecz także kraje

mniejszych państw liderami. Można mieć wątpliwości,

skandynawskie, Beneluksu czy Polskę i przyznają, że

czy mniej liczne, ale silne gospodarczo kraje, jak na

rola lidera nadal ma polegać na budowaniu koalicji. To

przykład Holandia, zgodzą się, aby przewodził im kraj

Berlin jednak będzie odgrywał w tych partnerstwach

czterdziestomilionowy.

najważniejszą rolę, a dystans do pozostałych członków

Ta pustka wokół Niemiec – wbrew temu, co sugeruje
się nieraz w wielu krajach UE – martwi niemieckie elity.

wspólnoty pozostanie duży. Jego skracanie to zadanie
już nie tyle dla Niemców, ile dla ich partnerów.

Agnieszka Łada – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, politolog,
kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych. Jest członkiem Rady
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa, Polsko-Niemieckiej Grupy Eksperckiej „Kwiryci” i Grupy Kopernika
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Co z Europą Środkową
po Brexicie?
ALEKSANDER KACZOROWSKI

Kraje Europy Środkowej więcej dzieli, niż łączy. Ceną,
jaką Polska pod rządami PiS-u zapłaci za środkowoeuropejską iluzję splendid isolation, będzie trwała
marginalizacja na peryferiach Europy.

Koncepcja Mitteleuropy (1915), uzasadniająca
niemiecką hegemonię w regionie i jej spodziewaną
ekspansję na wschód, zderzyła się wtedy z co najmniej
czterema kontrpropozycjami – by wymienić jedynie
te słowiańskiej proweniencji: serbską i chorwacką ideę
jugosłowiańską, czechosłowacką ideę Europy Środkowej, polską koncepcję Międzymorza oraz najzuchwalszą z nich, rosyjską ideę wszechświatowej rewolucji
proletariatu. Wszystkie one stopniowo traciły rację
bytu, by wreszcie, u schyłku XX wieku, ustąpić miejsca

Rozważania następstw Brexitu dla krajów Europy

pragmatycznej formule Grupy Wyszehradzkiej. Jedynym

Środkowej wypada zacząć od stwierdzenia, że nic ta-

jej spoiwem była prozachodnia (czyli proamerykańska

kiego, jak Europa Środkowa, nie istnieje. Jest to jedynie

i proeuropejska) orientacja uczestniczących w niej

pojęcie, mające bogatą historię i obszerną bibliografię;

państw: Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Nie miały one

znajdziemy w niej zarówno dzieła politologów, jak

ambicji tworzenia bloku regionalnego, wzbraniały się

i poetów, od stu lat próbujących zakreślić kontury

przed przyjęciem nowych członków (choć znaleźliby się

chimerycznego terytorium, które na mapach i w świa-

chętni), nierzadko dezawuowały partnerów jako mniej

domości europejskiej (a przynajmniej w świadomości

zawansowanych i rozwiniętych, w praktyce odcinały się

niektórych Europejczyków) zaistniało jako byt osobny

od związków z innymi państwami postkomunistycznymi

i niedookreślony, a więc jako nie-Zachód, ale i nie-

(zwłaszcza Bałkanów i dawnego ZSRR). Mówiąc wprost,

Wszelkie praktyki modernizacyjne w naszej części
Europy na przestrzeni ostatnich 150 lat jawią się
jako próby „dogonienia Zachodu”.
-Wschód, dopiero podczas I wojny światowej, a ściśle
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był to całkowicie utylitarny związek czterech postko-

rzecz biorąc – w następstwie rozpadu trzech imperiów

munistycznych społeczeństw, samozwańczych liderów

dynastycznych: Prus Hohenzollernów, Austrii Habsbur-

regionu, zainteresowanych nie tyle sobą nawzajem

gów i Rosji Romanowów, które od końca XVIII wieku

(a nawet zainteresowanych sobą mniej niż kiedykolwiek

aż po rok 1918 kontrolowały geograficzny środek

wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje Czechów

kontynentu.

i Słowaków), ile raczej mających wspólny interes w jak

Co z Europą Środkową po Brexicie?

najszybszej akcesji do struktur bezpieczeństwa i gospo-

w naszym regionie mitom o świetlanych perspektywach

darki świata zachodniego (NATO i UE).

współpracy z Chinami.

Jednakże Zachód, o czym nigdy za wiele przypomi-

Warto temu mitowi przyjrzeć się bliżej. To w jego

nania, to także tylko pojęcie, a raczej – mówiąc słowa-

kontekście w Czechach mówi się o sukcesach Škody

mi profesora Jana Kieniewicza – agregat pojęciowy,

na rynku chińskim, nie wspominając, że ten producent

wymyślony w osiemnastowiecznej Europie i służący

samochodów jest częścią koncernu Volkswagena i de

dominacji cywilizacyjnej nad resztą świata. W drugiej

facto firmą niemiecką – jak również że czeski eksport

połowie XX wieku, w wyniku dwóch wojen o hegemonię

do Niemiec jest 30 razy większy niż do Chin. Z kolei

światową, wywołanych przez dawne potęgi europejskie,

w Polsce zwolennicy współpracy z Chinami wyznaczają

lecz rozstrzygniętych przez wschodzące mocarstwa

już przyszły przebieg nowego Jedwabnego Szlaku, wy-

Świadomie rozbudzony lęk przed uchodźcami
– a mówiąc wprost: islamofobia – pomógł elitom
politycznym państw Grupy Wyszehradzkiej
wygrać ostatnie wybory.
Wschodu (ZSRR) i Zachodu (Stany Zjednoczone), Zachód

ręczając w tym chińskich planistów, którzy jak dotąd nie

utożsamiono z „przestrzenią atlantycką”, czyli obszarem

byli łaskawi przedstawić żadnych konkretów.

dominacji amerykańskiej. Zgodnie z tradycją pozytyw-

Niektórzy eksperci dowodzą, że dominacja Zachodu

nemu wizerunkowi Zachodu, będącemu siedliskiem

jest historyczną anomalią, powołując się na funkcjonu-

cnót, takich jak wolność, własność, prawo, demokracja,

jące od półwiecza w dyskursie akademickim – i trak-

postęp, przeciwstawiano Wschód, będący wyłącznie

towane przez nich jak prawdy objawione – koncepcje

rewersem Zachodu i rezerwuarem ludzkich nieszczęść,

systemów-światów Immanuela Wallersteina i Janet

takich jak zniewolenie, nędza, bezprawie, despotyzm,

Abu-Lughod. Według Wallersteina kapitalistyczny

ciemnota czy zacofanie.

system-świat to uformowane historycznie (na początku

Komunistyczna Polska, ma się rozumieć, na Zachodzie była postrzegana jako „Wschód”, kraj przez znaczną

XVI wieku) uniwersum społeczno-ekonomiczne, które
cechuje nieustanna akumulacja kapitału, osiowy podział

część swoich dziejów nawet bardziej wschodni, orien-

pracy (centrum–peryferie), wchłanianie kolejnych

talny (sarmatyzm) i zacofany niż bądź co bądź okcyden-

obszarów (imperializm, globalizacja) oraz występowanie

talizowana z woli carów Rosja. Nieco lepszy wizerunek

rytmów cyklicznych (cykle Kondratiewa, około 50–60 lat

w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej miały

każdy) oraz tendencji sekularnych (liczonych w setkach

Węgry i Czechosłowacja. Nasze kraje łączyło pragnienie

lat, długie trwanie – longue durée).

„powrotu na Zachód”; wszelkie praktyki modernizacyjne

Koncepcję wielości rodzajów czasu społecznego

w naszej części Europy na przestrzeni ostatnich 150

Wallerstein zawdzięczał Fernandowi Braudelowi, który

lat jawią się zresztą właśnie jako próby „dogonienia

jednakże datował powstanie współczesnego systemu-

Zachodu”.
Dziś wspólną cechą charakterystyczną krajów Grupy

-świata najpóźniej na wiek XV; z kolei Abu-Lughod
uważała, że system-świat istniał jeszcze wcześniej, bo

Wyszehradzkiej jest przed wszystkim wyjątkowo ścisła

już przed hegemonią europejską, a jego centrum było

integracja z gospodarką niemiecką. Ten stan rzeczy

trzynastowieczne imperium mongolskie (lecz obejmo-

najprawdopodobniej nie tylko się nie odwróci, lecz bę-

wał także inne części Eurazji oraz Afryki, uczestniczące

dzie się pogłębiał, niezależnie od przyszłych losów Unii

w wymianie, w tym Europę Północną i Południową).

Europejskiej i strefy euro, a także wbrew popularnym

Innymi słowy, wszyscy ci wybitni naukowcy twierdzili, że

Co z Europą Środkową po Brexicie?
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świat był zglobalizowany na długo przed powstaniem

do niego dzienniki zaczną zachwalać korzyści płynące

imperium brytyjskiego (i przed buntem brytyjskich

z posiadania wspólnej europejskiej waluty, a kwestię

kolonii w Ameryce Północnej, czyli przyszłych Stanów

uchodźców zepchną na ostatnią stronę. Nie jest to rów-

Zjednoczonych). Jednakże ich nadwiślańscy następcy

nież problem dla premiera Węgier Viktora Orbána, który

idą znacznie dalej i wieszczą wielki powrót Euroazja-

gra na rozpad UE w jednej drużynie z przywódcami

tyckiego Mocarstwa. Skądinąd zakłada on zerwanie

zachodnioeuropejskiej skrajnej prawicy – i ma ambicję

z oświeceniową filozofią dziejów, opartą na linearnej

stać się ich liderem. Może to być natomiast problem dla

koncepcji czasu i wierze w postęp, co być może tłuma-

tych polityków PiS-u, którzy poważnie traktują na przy-

czy, dlaczego sojusz polsko-chiński ma najgorliwszych

kład oficjalne priorytety polskiej prezydencji w grupie

akolitów raczej wśród rodzimych „konserwatystów” niż

V4 (1 lipca 2016 – 1 lipca 2017). Poza sprzeciwem wobec

liberałów.

przyjmowania uchodźców są wśród nich również takie

W rzeczywistości mit Chin w Polsce, mit budowania

cele, jak wzmocnienie wschodniej flanki NATO czy prze-

nowego wielkiego sojuszu gospodarczego – tak samo

ciwdziałanie forsowanym przez Kreml planom budowy

jak porównywalny mit Rosji w Czechach, na Węgrzech

gazociągu Nord Stream 2. Jak rząd chce je osiągnąć, sko-

i Słowacji – to tylko opium dla ludu. Podobnie jak wizja

ro szuka sojuszników akurat wśród tych państw, które

Ceną za środkowoeuropejską iluzję
splendid isolation będzie trwała
marginalizacja na peryferiach Europy.
czystego etnicznie środka Europy, sześćdziesięcio-

nie podzielają naszych obaw wobec Rosji (Węgry) albo

pięciomilionowego rezerwuaru białych „chrześcijan”,

mają wyjątkowo pragmatyczny stosunek do współpracy

którzy w zastępstwie zgniłego, liberalnego Zachodu

z tym krajem (Czechy, Słowacja)? Co ważniejsze, dotyczy

stawią opór migrantom z Bliskiego Wschodu i Afryki

to także ich stosunku do Niemiec.

(jednocześnie rywalizując z nimi na brytyjskim czy
niemieckim rynku pracy). Podczas wrześniowej wizyty
kanclerz Angeli Merkel w Pradze tamtejsi politycy ścigali

latach znajdą się one pod jeszcze silniejszą niż dotych-

się, kto dobitniej powie jej, że Czechy nie zgodzą się

czas presją niemieckiego kapitału i niemieckiej polityki.

na ograniczenie suwerenności, czyli na obowiązkowe

Ci, którzy nie wierzą w cuda, wiedzą, że jest tylko jedna

kwoty uchodźców – a konkretnie na przyjęcie w tym

dobra odpowiedź na wzrost znaczenia Niemiec na

roku 80 (!) uchodźców z Syrii. W tym samym czasie cze-

kontynencie europejskim: głębsza integracja politycz-

scy ekonomiści przyznawali jednak, że pod względem

na naszego regionu z Niemcami w ramach bardziej

gospodarczym ich kraj już jest niemieckim landem.

zintegrowanej niż obecnie Unii Europejskiej. Tylko ścisła

Świadomie rozbudzony lęk przed uchodźcami –

integracja polityczna daje szansę rządom europejskim

a mówiąc wprost: islamofobia – pomógł elitom poli-

(także rządowi w Berlinie) na okiełznanie apetytów

tycznym państw Grupy Wyszehradzkiej wygrać ostatnie

niemieckiego kapitału – i wszelkich innych kapitałów.

wybory, ale w praktyce uczynił je zakładnikami sił anty-

Tylko pod tym warunkiem kraje środkowoeuropejskie

europejskich i skrajnej prawicy. Nie jest to problemem

(włącznie z państwami bałtyckimi i niektórymi państwa-

dla polityków pokroju Andreja Babiša, który funkcję

mi bałkańskimi) mogą liczyć na to, że także w następ-

szefa partii ANO (należącej do europejskiej frakcji libe-

nym ćwierćwieczu nadal będą tą częścią Europy, która

rałów ALDE) i ministra finansów w czeskim rządzie łączy

rozwija się najszybciej.

z olbrzymim majątkiem i tytułem właścicielskim największych gazet w kraju. Gdy zajdzie potrzeba, należące
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Tymczasem Brexit oznacza dla państw Grupy
Wyszehradzkiej przede wszystkim to, że w najbliższych

Co z Europą Środkową po Brexicie?

Oczywiście pogłębiona integracja zakłada czynny
udział w niemieckich projektach politycznych (takich

jak choćby wspólna polityka migracyjna). Wymaga ona

w historii Grupy Wyszehradzkiej. Polega on na tym, że

zatem od społeczeństw Europy Środkowej, by – po-

po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Grupa

dobnie, jak zrobili to Niemcy – „wymyśliły siebie” na

Wyszehradzka prawdopodobnie przestanie istnieć.

nowo; przede wszystkim, by zerwały z mitem czystego
etnicznie środka Europy.

Niechęć do muzułmanów to bowiem jedno, a realne
interesy – drugie. Sprawująca obecnie przewodnictwo

W krajach, które w XX wieku doświadczyły największych w dziejach nowożytnych czystek etnicznych
– a dziś są największymi rezerwuarami migracji zarob-

w Unii Europejskiej pięciomilionowa Słowacja jest już
członkiem strefy euro i z pewnością jej nie opuści. Dziesięciomilionowe Czechy najprawdopodobniej pójdą

kowej w całej Unii Europejskiej – może się to okazać

w jej ślady, to znaczy w perspektywie kilku lat przyjmą

niemożliwe. Jednakże ceną za środkowoeuropejską

wspólną europejską walutę. Nie będzie to łatwe, ale

iluzję splendid isolation będzie trwała marginalizacja

interes gospodarczy w tym kraju zawsze brał górę nad

na peryferiach Europy, zdanie na wyzysk ze strony

uprzedzeniami. Tym bardziej że wspólną europejską

międzynarodowego, w tym głównie niemieckiego

walutę przyjęły już także państwa bałtyckie i Słowenia,

kapitału, wreszcie utrata dostępu do funduszy unijnych.

a Rumuni i Bułgarzy zrobiliby to samo choćby jutro,

Nie należy bowiem sobie wyobrażać, że Unia Europejska,

gdyby tylko im na to pozwolono. Żaden z tych krajów

najprawdopodobniej zintegrowana po wyjściu Wielkiej

nie przedłoży mirażu Międzymorza nad realne korzy-

Brytanii wokół strefy euro, będzie miała dwa budżety:

ści wynikające z funkcjonowania w jednej przestrzeni

budżet strefy euro i budżet unijny. Nie zgodzą się na to

gospodarczej z Niemcami.

Francuzi, Włosi, Holendrzy. A Niemcy, mając do wyboru

Węgierski minister finansów już zapowiedział

ocalenie strefy euro albo podtrzymywanie „europej-

(w lipcu 2016 roku w rozmowie z dziennikiem „Magyar

skiego złudzenia”, z pewnością wybiorą to pierwsze,

Hírlap”), że jego kraj do końca dekady będzie gotowy

gdyż, mówiąc brutalnie, Europa Środkowa – w przeci-

wejść do strefy euro, i wyraził „wielką nadzieję”, że tak

wieństwie do Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch – i tak

się stanie. Jednak kluczowe znaczenie dla przyszłości

nigdzie im nie ucieknie.

regionu będzie miał rozwój wydarzeń w Czechach.

Jeśli konsekwencją Brexitu będzie trwały podział

Czeska klasa polityczna jest w większości proeuropejska

Europy na strefę euro i resztę, owa reszta państw w per-

i zdolna do kompromisu, a społeczeństwo pragmatycz-

spektywie kilku lat może być zmuszona do akceptacji

ne i świadome korzyści wynikających z wielowiekowych

takich warunków członkostwa w Unii Europejskiej,

związków z Niemcami (oraz wielorakich strat związa-

które faktycznie niewiele będą się różnić od tych, jakie

nych z ich wypędzeniem po II wojnie światowej). Jeśli

wynegocjuje Wielka Brytania (lecz bez amortyzacji

Czesi pierwsi przełamią strach przed innością, otworzą

w postaci jej potencjału ekonomicznego, finansowego,

się i „wybiorą Zachód”, także dla nas nie wszystko jesz-

intelektualnego, demograficznego, militarnego itd.).

cze będzie stracone.

Dlatego mają rację ci, którzy sądzą, że Brexit to przełom

Aleksander Kaczorowski – tłumacz literatury czeskiej i znawca Europy Środkowej,
redaktor naczelny „Aspen Review Central Europe”

Co z Europą Środkową po Brexicie?
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Europejska gospodarka:
potrzeba zaufania
WITOLD M. ORŁOWSKI

Bez dostatecznie szybkiego wzrostu gospodarczego
w Unii Europejskiej trudno będzie rozładować ładunek
frustracji i przekonać obywateli do sensu integracji.

żeniowym. Stosunkowo niezła sytuacja gospodarcza
i finansowa Niemiec – największej unijnej gospodarki
– nie tylko nie pomaga wyjść z kryzysu krajom zadłużonym, ale wzbudza silne negatywne emocje w społeczeństwach tych krajów. Wschodnia część UE rozwija
się szybciej od zachodniej, głównie dzięki procesom
przenoszenia produkcji wewnątrz Europy, ale też nie
pozostaje wolna od społecznej frustracji, a dodatkowo

W jakiej kondycji jest obecnie europejska gospodar-

jest wystawiona na ryzyko demograficznego drena-

ka? Odpowiedź na to pytanie ma dalekosiężne konse-

żu. Nawet kryzys finansowy, choć wywołany latami

kwencje, również polityczne i społeczne. Przypomnijmy,

niefrasobliwości na rynku amerykańskim, dotyka Europę

że w drugiej połowie XX wieku to właśnie współpraca

znacznie silniej niż Amerykę. Nic dziwnego w sytuacji,

gospodarcza stała się kluczem do sukcesu Europy. Dzięki

gdy walka z kryzysem wymaga umiejętności podejmo-

współpracy pojawiła się nadzieja, że na zrujnowanym

wania szybkich i zdecydowanych działań, a mechani-

przez dwie wojny kontynencie uda się zapewnić pokój,

zmy decyzyjne UE i strefy euro są sparaliżowane przez

bezpieczeństwo i dobrobyt: najpierw w zachodniej

niekończące się spory i brak zdolności do osiągania

Dziś panuje opinia, że Europa nie radzi sobie
z wyzwaniami współczesnego świata.
części, a po upadku komunizmu – w całej Europie. Jed-

kompromisu. Wszystko to prowadzi do głębokiej

nocześnie zaczęto żywić przekonanie, że nadszedł czas,

frustracji znacznej części społeczeństw europejskich,

by w ślad za integracją gospodarczą nastąpiła również

a w skrajnych formach do otwartego kwestionowania

ściślejsza integracja polityczna.

sensu globalizacji, integracji europejskiej i zjednoczenia

Dziś panuje opinia, że Europa nie radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Wzrost gospodarczy
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Europy po roku 1990.
Oczywiście ma to już swoje konsekwencje politycz-

kuleje, utrzymuje się wysokie bezrobocie, a przedsię-

ne i społeczne. Najbardziej jaskrawym przykładem jest

biorcom brakuje dynamiki, odwagi i ducha innowacyj-

głosowanie w sprawie Brexitu, ale równie dobrze można

ności, który ożywia firmy z Azji i Północnej Ameryki.

wskazać na sukcesy populistów i wzrost nastrojów

Południowa część UE tkwi w głębokim kryzysie zadłu-

antyimigranckich (to oczywista konsekwencja frustracji

Europejska gospodarka: potrzeba zaufania

wywołanej chronicznymi kłopotami gospodarczymi)

nie podważającego stabilność wspólnej waluty. Po

albo zagrożenia dla solidarności europejskiej, widoczne

trzecie wreszcie, od dwóch dekad Europa rozwija się

choćby w niepowodzeniach prób stworzenia wspólnej

stosunkowo wolno, stopniowo traci udział w gospo-

polityki bezpieczeństwa energetycznego (co jest odbi-

darce globalnej, z trudem walczy o utrzymanie pozycji

ciem wzrostu nastrojów protekcjonistycznych). Narasta

konkurencyjnej w stosunku do rywali, nie jest w stanie

też poparcie dla rozwiązań skrajnych: z jednej strony

skutecznie zmniejszyć luki technologicznej między nią

propozycji wycofania się z dotychczasowych zdobyczy

a Stanami Zjednoczonymi, nie daje sobie rady z proble-

integracji i ograniczenia funkcjonowania UE, z drugiej

mami bezrobocia.

strony propozycji znacznie ściślejszej integracji gospo-

Problemy pierwszy i drugi są bolesne i wymagają

darczej i politycznej europejskiego „jądra”, z odcięciem

natychmiastowych działań. Ale to problem trzeci – niska

od głównego nurtu procesów integracyjnych krajów,

dynamika gospodarcza – ma charakter najbardziej

które się w nim nie zmieszczą („jądro” mogłoby obejmo-

fundamentalny i zmuszający do głębokiej refleksji. Bo

Frustracji wynikającej z wieloletnich kłopotów
gospodarczych nie wolno lekceważyć.
wać strefę euro, a w bardziej radykalnej formie – wąską

bez dostatecznie szybkiego wzrostu trudno rozładować

grupę krajów skupionych wokół Niemiec i Francji). Nie

ładunek frustracji, pokonać problemy i przekonać Euro-

ulega dla mnie wątpliwości, że do głównych przegra-

pejczyków do sensu integracji.

nych w przypadku realizacji którejkolwiek z tych skraj-

Od wybuchu kryzysu w UE trwają prace nad refor-

nych propozycji należałyby kraje wschodniej części UE,

mami, które miałyby przeciwdziałać tym wszystkim zja-

na czele z Polską.

wiskom i na nowo zapewnić Europie wysoką dynamikę

Frustracji wynikającej z wieloletnich kłopotów
gospodarczych nie wolno lekceważyć. Jeśli gospodarka

gospodarczą. Jak wiele udało się do tej pory osiągnąć?
Integracja europejska zaczęła się sześć dekad temu

europejska nie stanie ponownie solidnie na nogi, nie

od sześciu krajów. Do wyboru były dwa modele integra-

zacznie skutecznie wykorzystywać ogromnych atutów,

cji: albo Stany Zjednoczone Europy, do których wzywał

którymi dysponuje nasz kontynent, nie odzyska dyna-

Winston Churchill, a więc wspólne państwo, w którym

miki niezbędnej dla zapewnienia obywatelom poczucia

decyzje podejmuje się zgodnie z wolą większości, albo

ekonomicznego bezpieczeństwa, przyszłość Unii może

rodzaj stowarzyszenia, w którym decyzje podejmuje się

być zagrożona, a wraz z nią przyszły pokój, bezpieczeń-

w sposób jednomyślny, ucierając kolejne kompromisy

stwo i dobrobyt Europy.

w mozolnych negocjacjach. Wybrano drugie rozwiąza-

Niskie oceny unijnej gospodarki wynikają z trzech

nie – żadna naprawdę ważna decyzja w UE nie zapada

głównych przesłanek. Po pierwsze, w czasie kryzysu

wbrew woli jakiegokolwiek kraju, jak ognia unika się

jasny stał się problem wad konstrukcji instytucjonalnej

głosowania większościowego nawet tam, gdzie jest ono

UE, braku zdolności do podejmowania trudnych de-

możliwe. Taki mechanizm działania dawał uczestniczą-

cyzji na szczeblu wspólnotowym i braku rzeczywistej

cym w integracji narodom poczucie sporego komfortu,

współpracy krajów członkowskich w przeciwdziałaniu

i jakoś przez dekady działał, choć niejednokrotnie wy-

kryzysowi. Po drugie, w minionej dekadzie zachwianiu

pracowanie kompromisu było prawdziwą drogą przez

uległa pozycja finansowa UE – wybuch globalnego

mękę. Im większa i bardziej skomplikowana stawała

kryzysu finansowego obnażył ogromne nierównowagi,

się UE, im więcej sprzecznych interesów narodowych

które skumulowały się w Europie w latach poprzed-

musiała pogodzić, tym bardziej taki system stawał się

nich, a w szczególności doprowadził do groźnego

ryzykowny. Innymi słowy, rozwój instytucjonalny – ro-

kryzysu zadłużeniowego krajów Południa, potencjal-

zumiany nie jako rozwój biurokracji, ale jako tworzenie

Europejska gospodarka: potrzeba zaufania
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sprawnych mechanizmów podejmowania decyzji i dzia-

poważnej decyzji. Czy katalizatorem zmian okaże się

łania – nie nadążał za potrzebami.

Brexit?

Dziś system instytucjonalny UE jest poddany su-

Na kryzys finansowy w UE (a właściwie w strefie

rowemu testowi. Od kiedy świat znalazł się w sytuacji

euro) można patrzeć jak na naturalną konsekwencję nie-

kryzysowej, wymagającej szybkiego podejmowania de-

doskonałości mechanizmów stworzonych przez Traktat

cyzji, UE radzi sobie coraz gorzej. Zaczęło się od kryzysu

z Maastricht.

finansowego w 2008 roku – UE nie była w stanie podjąć

Pierwszym nierozwiązanym problemem strefy euro

żadnej wspólnej akcji, poszczególne kraje działały na

jest niespójność: wspólnej polityce pieniężnej towarzy-

własną rękę. Potem przyszedł kryzys zadłużeniowy

szą nieskoordynowane polityki fiskalne krajów człon-

krajów Południa – ponownie, zamiast szybkiej decyzji,

kowskich. Było to grzechem pierworodnym strefy euro,

mieliśmy kilkuletni spektakl próby sił i dramatycznie

wynikającym ze sposobu jej powstania. Przez długie

wolnego ucierania kompromisów. Obecnie borykamy

lata Niemcy żądały, by wspólna waluta ukoronowała

się z kryzysem imigracyjnym – i znowu UE nie potrafi

proces ścisłej integracji gospodarczej i finansowej; inne

podjąć żadnej decyzji, a poszczególne kraje nawzajem

kraje (zwłaszcza Francja) chciały, by wprowadzić ją jak

oskarżają się o brak gotowości do współpracy.

najszybciej, jako narzędzie integracji. Ostatecznie euro

Unia wciąż tkwi więc w głębokim kryzysie instytu-

wprowadzono w drodze politycznego kompromisu, wy-

cjonalnym – kryzysie niezdolności do podejmowania

muszonego na Niemczech po ich zjednoczeniu. Sformu-

decyzji w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych,

łowano wprawdzie wiele kryteriów, które musiały zostać

typowych dla XXI wieku. Można oczywiście zgodzić

spełnione przez kraje pragnące przyjąć wspólną walutę.

się ze stwierdzeniem, że obecnego stanu nie da się

Jednak po pierwsze, okazały się one stosunkowo łatwe

utrzymać, bo instytucje unijne nie potrafią radzić sobie

do spełnienia; po drugie, nie obejmowały całości zagro-

z problemami, z którymi mają obowiązek sobie radzić

żeń związanych z nadmiernym zadłużeniem (zwłaszcza

przy tak wysokim stopniu zaawansowania procesów

problematyki nadmiernego zadłużenia sektora prywat-

Europa potrzebuje gruntownych zmian
w strategii edukacyjnej, głębokich reform sektora
wiedzy i prawdziwych zachęt do szybkiego rozwoju
innowacyjności i przedsiębiorczości.
integracyjnych. W grę wchodzą więc dwa rozwiązania.

nego); po trzecie, nie zapewniały przestrzegania zasad

Pierwszym jest brak zgody na usprawnienie funkcjo-

ostrożności finansowej po przyjęciu euro.

nowania UE – wówczas może się okazać, że nie do
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Słabość mechanizmów dyscyplinujących finanse

utrzymania jest również część osiągnięć integracyjnych

krajów używających euro spowodowała, że zrealizował

i należy się z nich wycofać. Ofiarą takiej decyzji może

się scenariusz, którego obawiały się Niemcy. Kraje Połu-

paść na przykład swoboda podróżowania w ramach

dnia nadmiernie się zadłużyły, a kraje Północy musiały

systemu Schengen, a może nawet wspólna waluta. Dru-

ratować je przed bankructwem, godząc się również na

gim rozwiązaniem jest zgoda na wyposażenie instytucji

swobodniejszy dodruk pieniądza, grożący w przyszłości

unijnych w odpowiednie kompetencje, umożliwiające

inflacją. Choć zadłużenie narastało głównie w nieob-

sprawne podejmowanie decyzji i zarządzanie unijną

jętym unijną kontrolą sektorze prywatnym, w sytuacji

gospodarką. Innymi słowy, albo wycofujemy się z części

kryzysowej część jego ciężaru musiało przejąć państwo.

osiągnięć integracyjnych, albo integrację wzmacniamy.

W rezultacie w trudnej sytuacji znalazły się zarówno

Trzeba otwarcie powiedzieć, że w tej kluczowej dla

obciążone gigantycznymi długami publicznymi rządy,

przyszłości UE sprawie nie podjęto dotychczas żadnej

jak i europejski system bankowy, narażony na ryzyka
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związane z możliwą niewypłacalnością prywatnych i pu-

nie rozbudowane państwo opiekuńcze może zabijać

blicznych dłużników. Sprawę skomplikował brak jasnych

inicjatywę swoich obywateli, składając niemożliwe do

reguł określających, co właściwie znaczy niewypłacal-

zrealizowania obietnice pełnego rozwiązania za nich

ność jakiegokolwiek kraju strefy euro dla jej pozostałych

znacznej części problemów i zapewnienia pełnego

członków.

bezpieczeństwa socjalnego.

Okazało się też, że wspólną walutę wprowadzono

Na czym polegają zatem prawdziwe problemy? Jest

w krajach fundamentalnie różniących się filozofią finan-

ich niewątpliwie kilka. Po pierwsze, we współczesnej

sową. Kraje Południa były przyzwyczajone do lekkiego

globalizującej się gospodarce trudno o miejsce na lubia-

traktowania problemów zadłużenia i podtrzymywania

ny przez wiele krajów kontynentalnej Europy protekcjo-

konkurencyjności w drodze systematycznej dewaluacji

nizm. Jeśli chce się wyhodować u siebie ekspansywne,

waluty. Oczekiwały więc, że odpowiedzią na problemy

wydajne, wielkie ponadnarodowe koncerny, trzeba

powinno być radykalne rozluźnienie polityki Europej-

stworzyć do tego odpowiednie warunki. Sprzyjające

Europa w wielu dziedzinach jest potęgą, zdolną
walczyć o czołowe miejsce w świecie, a poziom
i jakość życia przeciętnego obywatela są pod
licznymi względami znacznie wyższe niż
gdziekolwiek na kuli ziemskiej.
skiego Banku Centralnego i dodruk pieniędzy. To z kolei

są sprawne, działające bez nadmiernej biurokratycznej

było całkowicie sprzeczne z niemieckim spojrzeniem na

interwencji, zliberalizowane i otwarte w skali całej UE

finanse i pieniądz.

rynki. W niektórych dziedzinach udało się osiągnąć

Mimo mozolnego i trudnego procesu negocjacji

poprawę, ale na kluczowym dla współczesnego rozwoju

w sferze finansów udało się w końcu osiągnąć kompro-

polu usług rynek unijny wciąż jest posegmentowany

misowe porozumienie. Zgodzono się dodrukować pie-

i podzielony barierami.

niądze w zamian za zaostrzenie zasad kontroli finansów

Po drugie, całkowitej przebudowie i modernizacji

publicznych krajów i objęcie nią również długu sektora

powinien ulec system europejskiego państwa opiekuń-

prywatnego poprzez wspólnotowy nadzór nad sytuacją

czego, zbyt kosztowny (poprzez wysokie podatki uderza

w sektorze bankowym (unię bankową). Jak się wydaje,

w konkurencyjność), zniechęcający do poszukiwania

problem potencjalnego podważenia stabilności finan-

pracy, oferujący ludziom niemożliwe do spełnienia

sowej UE został w ten sposób rozwiązany, choć przyszłe

obietnice. Głównym problemem jest niezdolność poli-

konsekwencje masowego dodruku pieniądza pozostają

tyków do powiedzenia swoim narodom: europejskiego

nieznane, a skuteczność mechanizmów dyscyplinują-

państwa opiekuńczego w obecnym kształcie po prostu

cych musi zostać przetestowana.

nie da się utrzymać, ludzie muszą się z tym pogodzić

Pozostał jednak problem największy. Od trzech
dekad Europa jest najwolniej rozwijającym się kontynentem. Czynnikami decydującymi okazały się: stosunkowo

i wziąć większą część odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo ekonomiczne w swoje ręce.
Problem trzeci jest związany z demografią. Europa

słaba przedsiębiorczość obywateli, niska innowacyjność,

się starzeje i potrzebuje nowych pracowników. Skoro

nadmiernie rozwinięte i niedostosowane do wymogów

tego problemu nie da się rozwiązać bez imigracji, należy

współczesnego świata instytucje państwa opiekuńcze-

nauczyć się zgodnie żyć w społeczeństwie zróżnicowa-

go. Z jednej strony ich istnienie wiąże się z ogromnymi

nym kulturowo. Otwartość na imigrację jest ograniczona

kosztami, przekładającymi się na wysokie podatki, które

z jednej strony czynnikami społecznymi, potęgowanymi

płaci większość Europejczyków, z drugiej zaś nadmier-

obecnie strachem przed „wojną cywilizacji”, z drugiej

Europejska gospodarka: potrzeba zaufania
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zaś sposobem funkcjonowania państwa opiekuńczego,

Nie ma wątpliwości, że Europa nie jest gospo-

które zachęca do poszukiwania szans turystyki socjalnej.

darczym rajem. Wiele rzeczy może budzić niepokój

To czyni wielką różnicę w stosunku do Stanów Zjedno-

i niezadowolenie, wiele obserwowanych we współ-

czonych: tam imigranci przyjeżdżają głównie po to, by

czesnym świecie trendów zmierza w kierunku nieko-

pracować, i nie stają się obciążeniem dla budżetu. W Eu-

rzystnym dla naszego kontynentu, wielu odziedziczo-

ropie natomiast imigracja budzi również strach związany

nych z przeszłości gwarancji bezpieczeństwa socjalnego

z jej kosztami.

nie da się utrzymać. Ale jednocześnie Europa w wielu

Problem czwarty jest być może największy. W Eu-

dziedzinach jest potęgą, zdolną walczyć o czołowe

ropie rzeczywiście brakuje ducha przedsiębiorczości

miejsce w świecie, a poziom i jakość życia przeciętnego

i innowacyjności, a marzeniem większości młodych ludzi

obywatela są pod licznymi względami znacznie wyższe

w licznych krajach nie jest zakładanie własnych firm

niż gdziekolwiek na kuli ziemskiej. Jeśli UE zdobyłaby się

i poszukiwanie nowych pomysłów biznesowych – jak

na reformy niezbędne dla przywrócenia wysokich zdol-

w Stanach Zjednoczonych – ale znalezienie bezpiecz-

ności wzrostu gospodarczego, lepszego wykorzystania

nej, dobrze płatnej pracy w korporacjach lub sektorze

posiadanego potencjału ludzkiego i zmaterializowania

publicznym. Odpowiedzią na ten problem nie mogą być

potencjalnej siły politycznej, obserwowany w ostatnim

tylko naiwne propozycje agendy lizbońskiej, zachęcają-

ćwierćwieczu proces stopniowej degradacji kontynen-

ce do zwiększania państwowych nakładów na badania

tu mógłby ulec odwróceniu. Do tego potrzeba jednak

naukowe. Europa potrzebuje gruntownych zmian w stra-

przede wszystkim zdecydowania, wiary we własne siły

tegii edukacyjnej, głębokich reform sektora wiedzy

i w sens integracji. Tych cech chyba Europejczykom dziś

i prawdziwych zachęt do szybkiego rozwoju innowacyj-

brakuje.

ności i przedsiębiorczości.
Wszystkie te problemy w gruncie rzeczy czekają na
rozwiązanie. Bez tego trudno o trwały postęp w europejskiej gospodarce.

Witold M. Orłowski – rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
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Polska euro-konieczność
DARIUSZ ROSATI

Strategicznym celem Polski powinno być przyjęcie
euro. Zyskałaby na tym gospodarczo, ale także politycznie, bo w przyszłości Unia podzieli się na dwie
części: kraje wspólnej waluty i pomijane peryferia.

najważniejszych państw członkowskich Wielka Brytania
skutecznie sprzeciwiała się nadmiernej regulacji i blokowała wiele inicjatyw idących w kierunku większej federalizacji UE. Jednocześnie wspierała dalszą liberalizację
handlu i działania na rzecz ograniczania biurokracji.
W wielu sprawach było nam z Brytyjczykami po drodze.
Przede wszystkim Wielka Brytania skutecznie spowalniała trwający już od kilku lat proces podziału Unii na
państwa należące do strefy euro i państwa pozostające

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie

poza nią, utrzymując między nimi względną równowa-

miało daleko idące negatywne skutki dla obu stron.

gę. Nie będąc członkiem unii walutowej, Wielka Brytania

Międzynarodowa pozycja Zjednoczonego Królestwa

– jako duży kraj – miała na tyle silną pozycję, by nie dać

ulegnie osłabieniu na skutek utraty dotychczasowych

się zepchnąć w Unii na polityczny margines (o czym

skutecznych instrumentów wpływu na bieg spraw

świadczy między innymi deal wynegocjowany przez

europejskich i z powodu niepewności co do przyszłego

premiera Camerona z Radą Europejską w 2016 roku). Ze

kształtu relacji handlowych i ekonomicznych z Unią.

zdaniem Brytyjczyków trzeba było się liczyć, byli zbyt

Ucierpi także Unia, ponieważ odchodzi z niej kraj mający

ważni, aby ich ignorować.

globalne wpływy i będący piątą co do wielkości gospodarką świata. W dalszej perspektywie secesja Wielkiej

Teraz sytuacja ulega zmianie. Odejście Wielkiej
Brytanii usuwa istotną przeszkodę na drodze do dalszej

Opuszcza Unię kraj, który był głównym
hamulcowym europejskiej integracji.
Brytanii prowadzi do strategicznej zmiany układu sił

konsolidacji państw strefy euro i silnie redukuje zna-

w Unii Europejskiej i w sposób nieuchronny przyspieszy

czenie i wpływy państw do niej nienależących. Widać

podział w łonie UE na państwa „twardego jądra” oraz

to wyraźnie, gdy porówna się liczebność i potencjały

pozostałe – „peryferie”. Tworzy to w ramach Unii nową

ludnościowe obu grup państw, będące podstawą no-

konfigurację polityczną i stawia nowe wyzwania przed

wego systemu głosowania w UE, opartego na zasadzie

Polską. W tym sensie brytyjskie referendum musi być

podwójnej większości. Liczba państw nienależących do

traktowane jak game-changer.

strefy euro spada do ośmiu, a ich udział w całości popu-

Opuszcza Unię kraj, który był głównym hamulcowym europejskiej integracji. Jako jedno z czterech
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lacji Unii obniża się z 33,4 do 20,7 procent. W tej nowej
konfiguracji strefa euro ma zdecydowaną przewagę,

dysponuje – i to z dużym zapasem – kwalifikowaną więk-

trójkąta to ogólne cele, jakie chcą osiągać państwa

szością do podejmowania decyzji w całej UE (65 procent

członkowskie unii walutowej: suwerenność w polityce

ludności i 55 procent państw).

gospodarczej (w tym zwłaszcza w obszarze polityki

Podział UE na strefę euro i resztę nabrał wyraźnych

fiskalno-budżetowej), korzyści z integracji gospodarczej

kształtów już w latach 2009–2012. Nie był czymś z góry

i walutowej (w tym zwłaszcza korzyści z posługiwania

zaplanowanym. Po prostu kryzys zadłużenia pokazał, że

się wspólną walutą), stabilność finansowa. Równoczesne

państwa strefy euro są ze sobą znacznie silniej powiązane

osiągnięcie wszystkich trzech celów jest niemożliwe.

wspólną walutą, niż się to wcześniej wydawało. Dotyczyło

Posiadanie wspólnej waluty i zachowanie suwerenności

to zwłaszcza mechanizmu przenoszenia negatywnych

w polityce krajowej pozwala wprawdzie odnosić korzy-

wstrząsów (spillovers). Wprowadzenie wspólnej walu-

ści z integracji walutowej, ale nie zapewnia stabilności

ty wyeliminowało ryzyko kursowe i ryzyko płynności

finansowej ze względu na wpływ niezależnych decyzji

w transakcjach finansowych w ramach strefy euro, co

poszczególnych krajów na kondycję gospodarczą i fi-

zachęciło do wzajemnych inwestycji, w tym zwłaszcza

nansową pozostałych krajów. Jest to dotychczasowa sy-

do kupowania atrakcyjnych papierów krajów Europy

tuacja strefy euro (status quo). Istnieją dwie drogi wyjścia

Południowej. Ale błędy w polityce gospodarczej jednych

z tej sytuacji: pierwsza to utrzymanie dotychczasowego

państw były silnie odczuwane przez pozostałe państwa

zakresu suwerenności w polityce krajowej i rezygnacja

Odejście Wielkiej Brytanii usuwa istotną
przeszkodę na drodze do dalszej konsolidacji
państw strefy euro i silnie redukuje znaczenie
i wpływy państw do niej nienależących.
unii walutowej. Gdy na skutek nieodpowiedzialnej

ze wspólnej waluty na rzecz powrotu do walut narodo-

polityki swoich rządów niektóre kraje wpadły w pułapkę

wych; druga to utrzymanie wspólnej waluty i ogranicze-

zadłużenia, inwestorzy z pozostałych krajów ponieśli

nie suwerenności w polityce krajowej na rzecz większej

wielkie straty.

koordynacji.

Kryzys pokazał, że bez daleko idących zmian unia

Wydarzenia ostatnich lat pokazują, że kraje strefy

walutowa w Europie nie zdoła sprawnie funkcjonować.

euro zdecydowały się dalej pogłębiać integrację,

Utrzymywanie status quo stawało się bardzo ryzykowne

zwiększając zakres koordynacji polityk krajowych

ze względu na duże prawdopodobieństwo przenoszenia

i godząc się z ograniczeniem tradycyjnie pojmowanej

się spillovers na skutek braku koordynacji polityk naro-

suwerenności. Nie ma wśród nich chętnych do rezygna-

dowych. Kraje strefy euro stanęły w ten sposób wobec

cji ze wspólnej waluty. Mimo wielu krytycznych ocen

strategicznego „trylematu”: a) albo pogłębią integrację

dotychczasowego funkcjonowania unii walutowej

i wzmocnią koordynację narodowych polityk, tak aby

żadne państwo członkowskie nie ma zamiaru z niej

wyeliminować możliwość efektów spillovers między

występować. Wręcz przeciwnie, w czasie kryzysu i w la-

krajami, co jednak znaczy dalsze ograniczenie trady-

tach następnych do strefy euro przystępowali kolejni

cyjnie pojmowanej suwerenności; b) albo zrezygnują

członkowie UE: Estonia (2011), Łotwa (2013) i Litwa

ze wspólnej waluty i powrócą do walut narodowych,

(2015). Krystalizuje się w ten sposób „twarde jądro” Unii

co jednak oznacza utratę korzyści z posługiwania się

Europejskiej.

wspólna walutą; c) albo utrzymają status quo, licząc się
z ryzykiem pojawienia się kolejnych kryzysów.
Strategiczny „trylemat” można zilustrować za pomocą trójkąta współzależności polityki. Trzy wierzchołki

Działania reformujące system zarządzania ekonomicznego i poszerzające zakres koordynacji polityk
krajowych w UE po 2010 roku poszły w następujących
kierunkach:
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•

•

wzmocnienie mechanizmu koordynacji i wspól-

to być interesy zbieżne z interesami pozostałych państw

nego nadzoru nad krajową polityką gospodarczą

członkowskich UE. Przykładowo, w takich dziedzinach, jak

w ramach Semestru Europejskiego, obejmującego

polityka energetyczna i ochrony klimatu, przepływ pra-

między innymi procedurę przywracania równowagi

cowników, polityka społeczna czy polityka podatkowa,

makroekonomicznej;

priorytety bogatszych państw tworzących trzon strefy

reforma Paktu Stabilności i Wzrostu (w postaci

euro mogą różnić się znacząco od priorytetów uboższych

„sześciopaku” i „dwupaku”), zakładająca zasadnicze

państw członkowskich, nienależących do unii walutowej.

wzmocnienie dyscypliny fiskalnej;
•

•

Po drugie, należy się spodziewać, że kluczowa dla

przyjęcie Traktatu o Stabilizacji, Koordynacji i Za-

integracji europejskiej zasada solidarności w stosun-

rządzaniu, który dodatkowo wzmacnia dyscyplinę

kach między państwami członkowskimi UE będzie

budżetową i wprowadza nowe instrumenty koordy-

ulegać osłabieniu. Silna współzależność państw strefy

nacji i nadzoru nad polityką państw strefy euro;

euro spowoduje, że najważniejsza stanie się dla nich

etapowe tworzenie Unii Bankowej.

solidarność w obrębie unii walutowej. Dotyczy to
w pierwszym rzędzie solidarności finansowej, która

Choć rozwiązania te są zasadniczo otwarte dla

obejmuje nie tylko Europejski Mechanizm Stabilizacyj-

wszystkich państw członkowskich UE, w ich ramach

ny i pożyczki z Europejskiego Banku Centralnego, ale

przewiduje się znacznie szerszy zakres współpracy

także planowany budżet strefy euro. Pozostałe pań-

między państwami strefy euro, obejmującej dodatkowe

stwa nie będą mogły z tych instrumentów korzystać.

instrumenty koordynacji polityki, takie jak na przykład

Podobnie będzie z solidarnością polityczną.

Polityka UE będzie w rosnącym stopniu
kształtowana przez kraje „twardego jądra”.
stały mechanizm stabilizacyjny w postaci Europejskiego
Mechanizmu Stabilizacyjnego, „dwupak” czy regularne

dzie w mniejszym stopniu poczuwała się do współodpo-

spotkania w ramach euroszczytów. Ale nie koniec na

wiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój pozostałych

tym. Strefa euro planuje dalsze przedsięwzięcia integra-

państw. Eurosceptyczna polityka niektórych państw,

cyjne w swoim gronie. Mówi się o stworzeniu odrębne-

takich jak Węgry i Polska, może ten dystans dodatkowo

go budżetu dla strefy euro wraz z możliwością dokony-

powiększyć. Utrwalenie się tych tendencji może spo-

wania transferów fiskalnych między państwami (fiscal

wodować, że państwa naszego regionu, nienależące do

capacity), utworzeniu stanowiska „ministra finansów”

strefy euro, będą ulegać stopniowej „peryferyzacji”. Od-

dla strefy euro, wyposażonego w uprawnienie do emisji

dalając się od Brukseli, będą miały coraz słabszy wpływ

wspólnych obligacji, czy powołaniu w ramach Parla-

na bieg spraw europejskich, coraz bardziej ograniczony

mentu Europejskiego odrębnej izby złożonej z przedsta-

dostęp do funduszy europejskich i będą w coraz więk-

wicieli państw strefy euro. Wszystko wskazuje na to, że

szym stopniu narażone na zagrożenia bezpieczeństwa

podział UE na dwie grupy państw ma charakter trwały.

płynące zza ich wschodnich i południowych granic.

Co to wszystko znaczy? Po pierwsze, polityka UE

36

Rozbieżności interesów sprawią, że strefa euro bę-

Jak w tej sytuacji ma się zachować Polska? Czy

będzie w rosnącym stopniu kształtowana przez kraje

powinniśmy dołączyć do krajów „twardego jądra”, stając

„twardego jądra”. Nowe instytucje i nowe formy koordy-

się w ten sposób częścią obszaru pogłębionej integracji

nacji będą nie tylko sprzyjały wzmocnionej współpracy

i odnosząc korzyści ze zwiększonego zakresu solidar-

w ramach tej grupy państw, ale i umożliwią w większym

ności finansowej i w zakresie bezpieczeństwa oraz

stopniu realizację ich wspólnych interesów, w tym

z posiadania większego wpływu na kierunki polityki

wynikających z posiadania wspólnej waluty. I nie muszą

europejskiej? Czy raczej powinniśmy pozostać poza

Polska euro-konieczność

strefą euro, zachowując wprawdzie większy zakres auto-

do strefy euro, Polska staje się krajem, z którym pozo-

nomii w polityce wewnętrznej, ale ryzykując zepchnięcie

stałe państwa strefy euro muszą się liczyć bardziej, niż

na peryferie Europy i godząc się z utratą europejskiej

gdyby pozostawała na „peryferiach”. Dzięki temu Polska

solidarności i osłabieniem pozycji międzynarodowej?

wzmacnia swoją pozycję międzynarodową i zyskuje na

Zdania wśród polskich polityków i ekonomistów są w tej

bezpieczeństwie. To szczególnie ważne w obliczu zagro-

kwestii podzielone, a sygnały płynące z obecnego pol-

żeń płynących ze Wschodu.

skiego rządu wskazują jednoznacznie na chęć pozostania poza głównym nurtem integracji europejskiej.
Utrzymanie tego kierunku polityki pozbawia Polskę

Wszystko to przemawia za wejściem do strefy euro.
Aby jednak zrobić to w sposób bezpieczny i ograniczyć
potencjalne ryzyka, konieczne jest spełnienie kilku

potencjalnych korzyści płynących z przynależności do

warunków. Jeśli chodzi o formalne kryteria członkostwa

strefy euro, a niesie wiele zagrożeń. Jak wskazują liczne

wymagane Traktatem z Maastricht, trzy z nich są już

opracowania (w tym raporty Narodowego Banku Pol-

spełnione, a czwarte wymaga po prostu podjęcia decy-

skiego), istnieją silne ekonomiczne argumenty na rzecz

zji o wejściu do systemu walutowego ERM2. Ważniejsze

przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty.

jest spełnienie pewnych warunków „bezpieczeństwa”,

Po pierwsze, polska gospodarka skorzystałaby na

takich jak sprawny nadzór nad systemem bankowym

eliminacji kosztów transakcyjnych związanych z wymianą

mogący skutecznie zapobiec nadmiernej ekspansji

walut i zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym.

kredytowej, uelastycznienie rynku pracy w celu utrzy-

Koszty te szacuje się obecnie na 8–10 miliardów złotych

mania konkurencyjności polskich firm czy ograniczenie

rocznie. Jeszcze większe korzyści przyniósłby spadek stóp

deficytu budżetowego w celu odzyskania możliwości

procentowych, oznaczający obniżenie kosztów kredytów

prowadzenia aktywnej polityki fiskalnej. Dostosowania

dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także

te zajmą zapewne kilka lat, ale w tym czasie strefa euro

kosztu zaciągania pożyczek przez rząd. Korzyści z tego ty-

powinna zakończyć proces reformowania, co ułatwiłoby

tułu wyniosłyby około 15 miliardów złotych w skali roku.

nam podjęcie decyzji o akcesji.

Do tego trzeba doliczyć korzyści z umocnienia stabilności

Niezbędnym warunkiem jest również zmiana w pol-

makroekonomicznej, obniżenia ryzyka kryzysu walutowe-

skiej Konstytucji (w Art. 227), co wymaga zbudowania

go i większej przejrzystości cen, a także korzyści dyna-

politycznego poparcia dla przystąpienia do unii walu-

miczne związane z przyspieszeniem inwestycji i szybszym

towej. Dlatego punktem wyjścia powinna być szeroko

wzrostem gospodarczym. Łączne korzyści netto (po

zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna, mająca

uwzględnieniu kosztów przyjęcia wspólnej waluty) moż-

na celu wskazanie korzyści z akcesji, obalenie wielu

na szacować na 1,5–2 procent PKB rocznie.

mitów i rozwianie obaw, jakie na temat wspólnej waluty

Nie koniec na tym. Uczestnictwo w „twardym

upowszechniły się w polskim społeczeństwie. Warto tę

jądrze” to nie tylko wspólna waluta, lecz także dostęp do

kampanię podjąć jak najszybciej, bo pozostawanie poza

dodatkowych instrumentów wsparcia finansowego oraz

strefą euro nakłada na polską gospodarkę dodatkowe

silniejszy wpływ na politykę europejską, także w dzie-

koszty, oddala nas od Europy i osłabia międzynarodową

dzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wchodząc

pozycję naszego kraju.

Dariusz Rosati – profesor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Były
minister spraw zagranicznych

Polska euro-konieczność
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Z FABIANEM ZULEEGIEM rozmawia JAN GMURCZYK

Jan Gmurczyk: W latach 2008–2009 Unia Euro-

Oprócz tego długoterminowe perspektywy rozwoju

pejska doświadczyła recesji w wyniku globalne-

gospodarczego Unii Europejskiej, a w szczególności stre-

go kryzysu finansowego. Później nadeszła druga

fy euro, są dalekie od zadowalających.

fala wstrząsów – tym razem związana z zadłużeniem publicznym i obawami o przetrwanie strefy

Dlaczego?

euro. Sytuacja zaczęła stabilizować się w 2012
roku, rok 2013 przyniósł ożywienie, a od roku

Z jednej strony mamy dość trudne otoczenie mię-

2014 unijna gospodarka rośnie w tempie 1–2 pro-

dzynarodowe. Zauważmy na przykład, że gospodarki

cent rocznie. Czy kryzys gospodarczy w Europie

rozwijające się nie notują dziś tak dobrych wyników,

już się skończył?

jak dawniej. Z drugiej strony istnieje także wiele
wyzwań w łonie UE. Kryzys przytłumił aktywność

Fabian Zuleeg: Wszystko zależy od tego, jak

ekonomiczną i pogorszył nastroje. Wciąż nie mamy

zdefiniujemy słowo „kryzys”. Bez wnikania w tę kwestię

funkcjonującego rynku kapitałowego, gdzie pieniądze

możemy powiedzieć, że mamy teraz bardziej stabilną

płynęłyby do tych obszarów, które potrzebują tego

sytuację niż w ostatnich latach. Na horyzoncie nie widać

najbardziej. Aby ograniczyć ekspozycję na ryzyko,

żadnego nadchodzącego załamania.

banki zmniejszyły akcję kredytową, co w istotny spo-

Niemniej wciąż mamy w unijnej gospodarce poważne ryzyka. Jedno z nich łączy się na przykład z decyzją

sób przekłada się na gospodarkę, ponieważ przedsiębiorstwa w UE polegają silniej na finansowaniu

Kryzys przytłumił aktywność ekonomiczną
i pogorszył nastroje.
Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. Oczekuje

bankowym niż pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji

się, że ta decyzja znajdzie odzwierciedlenie w niższym

akcji.

tempie wzrostu gospodarczego na całym kontynencie.
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Wszystkie te okoliczności przekładają się na stosun-

Co więcej, wynik referendum w Wielkiej Brytanii zwięk-

kowo niski poziom inwestycji w sektorze prywatnym.

szył niepewność na rynkach finansowych. Wywarło

Ale w ostatnich latach inwestycje publiczne również

to negatywny wpływ na kondycję włoskiego systemu

ucierpiały. Państwa członkowskie UE starały się kon-

bankowego, który od pewnego czasu boryka się z nie-

solidować swoje finanse publiczne, a cięcie inwestycji

spłacanymi kredytami.

publicznych często było łatwiejsze niż zmniejszanie

Słabsi niż przed kryzysem

innych wydatków. Ta sytuacja nie sprzyja rozwojowi,
gdyż UE potrzebuje dużych inwestycji w takich sferach,

Ile uwagi w Brukseli przykuwają dziś kwestie
ekonomiczne?

jak infrastruktura, energetyka i transport.
Na to nakładają się jeszcze długofalowe proble-

Gospodarka UE, zwłaszcza gospodarka strefy euro,

my, na przykład zmiany demograficzne czy potrzeba

przestała być najważniejszym punktem debaty. Inne

wzmocnienia produktywności poprzez wykorzystanie

sprawy znajdują się wyżej na agendzie. Kryzys związany

technologii cyfrowych. Mimo że unijna gospodarka

z uchodźcami i kwestia opuszczenia UE przez Wielką

potrafi wykrzesać z siebie wzrost, jest on zbyt niski w po-

Brytanię zajmują obecnie w Brukseli mnóstwo przestrze-

równaniu z wyzwaniami, które się przed nami otwierają.

ni politycznej.

Przed kryzysem mieliśmy znacznie więcej
zaufania do całego systemu ekonomicznego.
Jeśli UE nie przyspieszy, nadal będziemy mieć stosunko-

Oczywiście większość ekonomistów i unijnych

wo wysokie bezrobocie i olbrzymi kłopot z bilansowa-

urzędników zdaje się rozumieć, że w sferze gospodarki

niem finansów publicznych.

trzeba dalszych wysiłków. Zwłaszcza że obecna sytuacja
jest w gruncie rzeczy podtrzymywana przez Europejski

Jakie tempo wzrostu byłoby zadowalające?

Bank Centralny, a to nie może trwać wiecznie. Ale ludzie
w Brukseli nie widzą jednocześnie dużej woli politycznej

Ponad 2 procent. Poziom około 2,5 procent byłby

w państwach członkowskich, aby kontynuować proces

idealny. Powinniśmy jednak pamiętać, że UE składa się

reform Unii Gospodarczej i Walutowej. Obecnie w tym

z różnych krajów. Te z nich, które są słabiej rozwinięte,

zakresie dzieje się bardzo niewiele.

potrzebują wyższego tempa wzrostu, podczas gdy dla
bardziej dojrzałych gospodarek zadowalająca stopa
wzrostu byłaby nieco niższa.

Czy UE może stracić zapał do reform, zważywszy
względną stabilność w gospodarce i inne, pilniejsze
sprawy?

Dane Eurostatu wskazują, że w pierwszym
kwartale 2016 roku dług publiczny w UE wyniósł

Już widzimy, że tak się dzieje. Dla przykładu, wdraża-

w przybliżeniu 12,5 biliona euro, czyli 84,8 procent

nie tak zwanego „Raportu Pięciu Prezydentów” [został

PKB. Czy poziom zadłużenia wciąż niepokoi?

opublikowany w połowie 2015 roku; zawiera plan ukończenia UGW najpóźniej do 2025 roku poprzez zestaw

Oczywiście wiele krajów nadal potrzebuje kon-

reform – przyp. red.] nie posuwa się naprzód tak szybko,

solidacji budżetowej, ale na tę kwestię powinniśmy

jak to konieczne. Duży kłopot polega na tym, że między

patrzeć w szerszym kontekście. Warto odnotować, że

państwami członkowskimi brakuje zaufania. Tymczasem

w UE aktualnie oddłużają się nie tylko władze pu-

kraje najmocniej dotknięte przez kryzys potrzebują

bliczne, ale także gospodarstwa domowe i instytucje

dodatkowego wsparcia. Łatwiej byłoby go udzielić, gdy-

finansowe. Jeśli wszystkie sektory gospodarki naraz

byśmy mieli taki element UGW, jak na przykład wspólny

chciałyby szybko pozbyć się długu, skutek dla wzrostu

budżet strefy euro, który oferowałby dostęp do pomocy

gospodarczego byłby bardzo negatywny – do tego

finansowej w zamian za zobowiązania do reform.

stopnia, że możliwości obsługi zadłużenia raczej by

Problem z ukończeniem UGW nie sprowadza się

spadły, niż wzrosły. Z tego względu powinniśmy zacho-

zatem tylko do tego, że ludzie w Brukseli są zbyt pochło-

wać ostrożność, gdy mówimy o konsolidacji budżeto-

nięci rozwiązywaniem innych wyzwań. Zajmowanie się

wej w Europie.

niektórymi kwestiami jest niezwykle trudne, zwłasz-

Słabsi niż przed kryzysem
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cza bez odpowiednio silnej woli politycznej. Tematy

wiście można argumentować, że reformy zarządzania

związane z reformowaniem UGW, takie jak płatności

gospodarczego, które wdrożyliśmy, pomogą nam stać

transferowe, uwspólnotowienie długów czy darowanie

się bardziej odpornymi na kryzysy w przyszłości, ale

zadłużenia, nie poddają się łatwo dyskusji na poziomie

to wszystko jest proces długofalowy. Nie powinniśmy

europejskim.

oczekiwać efektów z dnia na dzień.

Z jednej strony mamy Niemcy, które promują

A co na przykład z unią bankową? Mamy już Jed-

odpowiedzialność finansową i nie chcą ręczyć za

nolity Mechanizm Nadzorczy oraz Jednolity Mecha-

długi innych krajów. Z drugiej strony znajdują się

nizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

takie państwa członkowskie, jak Francja i Włochy,

Prace nad trzecim filarem unii, Europejskim Syste-

które są wysoko zadłużone, doświadczają trudno-

mem Gwarantowania Depozytów, trwają.

ści ze wzrostem gospodarczym i opowiadają się za
uwspólnotowieniem długów.

Owszem, udało nam się osiągnąć pewien postęp
w zakresie unii bankowej, ale nie jesteśmy jeszcze

Tak, między różnymi częściami strefy euro występują
sprzeczne interesy, ale opinia publiczna i obecne nasile-

na mecie. Mało tego, obecnie pojawia się duży znak
zapytania, czy trudna sytuacja we włoskim systemie

Im więcej między nami podziałów,
tym słabsza nasza pozycja.
nie populizmu również odgrywają rolę. Część polityków

bankowym nie wystawi na próbę wciąż niekompletnej

prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z potrzeby wpro-

unii bankowej. Nie wiemy, czy unia by taki test wy-

wadzenia takich zmian, jak uwspólnotowienie długów,

trzymała. Okoliczności są bardzo niepokojące. Włoski

ale jednocześnie nie wierzy, że obywatele w ich krajach

system bankowy boryka się z niespłacanymi kredytami

zaakceptowaliby podobne pomysły.

na łączną kwotę około 360 miliardów euro [dla porównania w 2015 roku cały polski PKB w cenach bieżących

Niektóre reformy zostały jednak w ostatnich

wyniósł według Eurostatu w przybliżeniu 428 miliar-

latach wdrożone. Czy gospodarka UE jest dziś

dów euro – przyp. red.]. Wiedzieliśmy od dawna, że ten

silniejsza i bardziej odporna na potencjalne kryzysy

problem narasta we Włoszech, a mimo to wydaje się,

niż w 2007 roku?

że po raz kolejny osuwamy się w kryzys finansowy bez
należytego przygotowania.

Nie. Myślę nawet, że obecnie znajdujemy się w gorszej sytuacji. Przed kryzysem mieliśmy znacznie więcej

czas wypracowaliśmy UGW tylko od strony polityki

przestrzeni budżetowej, aby amortyzować potencjalne

pieniężnej. Zarządzanie gospodarcze w UE wciąż jest

wstrząsy w gospodarce. A te państwa członkowskie

rozdrobnione, podczas gdy gospodarka i polityka się

w Europie Południowej, które już przed kryzysem miały

przeplatają. Widzimy to wyraźnie w przypadku Włoch.

nierównowagę w finansach publicznych, nie tylko

Jakie przełożenie na włoską scenę polityczną miałaby

zgromadziły jeszcze więcej długów, ale zostały także

ewentualna akcja ratunkowa dla banków? Czy taka akcja

zmuszone to ścięcia deficytów budżetowych, co z kolei

wpłynęłaby na wyniki nadchodzącego referendum na

ograniczyło ich zdolność do prowadzenia inwestycji

temat zmiany konstytucji? Jaką przyszłość miałby póź-

publicznych.

niej przed sobą premier Matteo Renzi? Podobne pytania

Przed kryzysem mieliśmy również znacznie więcej
zaufania do całego systemu ekonomicznego. Oczy-
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Kluczowy problem polega tu na tym, że dotych-

Słabsi niż przed kryzysem

pojawiają się raz po raz, ponieważ nie mamy prawdziwej
i pełnej UGW.

Mamy jednak Semestr Europejski, instrument
ustanowiony w 2010 roku, aby lepiej koordynować

się nie tylko o miejsce w Parlamencie Europejskim, ale
także o pozycję przewodniczącego Komisji Europejskiej.

politykę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi UE i likwidować nierównowagi, zanim
urosną do zbyt niebezpiecznych rozmiarów.

Wróćmy do brytyjskiego referendum. Czy mamy
obecnie jaśniejszy obraz, co decyzja Brytyjczyków
będzie znaczyć dla ich gospodarki?

Semestr Europejski był próbą lepszej koordynacji
polityki gospodarczej pod nieobecność naprawdę

To, co wydarzyło się po referendum, eksperci

zintegrowanej Unii Gospodarczej i Walutowej. Efekty są

precyzyjnie przewidzieli. Załamanie waluty, negatywny

w najlepszym razie mieszane. Dobra wola poszczegól-

rozwój wypadków na giełdzie papierów wartościowych,

nych państw członkowskich wciąż przesądza o tym, czy

ponowne rozważanie decyzji inwestycyjnych przez

określone działania posuwają się naprzód, czy nie. Kiedy

przedsiębiorstwa – żadna z tych sytuacji nie była niespo-

duże państwo członkowskie jest krytykowane przez

dzianką.

Brukselę, często się opiera i nie wdraża rekomendacji.

Myślę, że z czasem sytuacja się uspokoi, przynaj-

Dotyczy to nie tylko krajów zadłużonych, jak Francja, ale

mniej do pewnego stopnia. Niektóre wskaźniki praw-

także Niemiec.

dopodobnie znów pójdą w górę. Na przykład funt

Nie sądzę, by jakiekolwiek drobne reformy mogły

brytyjski może odzyskać część wartości, którą stracił po

poprawić sytuację. W grę wchodzi tu bardziej funda-

referendum. Ale podwyższona niepewność, której nie

mentalny problem, który łączy się z odpowiedzialnością

powinniśmy lekceważyć, prawdopodobnie pozostanie

polityczną. Europejscy politycy nadal są rozliczani raczej

z nami na dłużej.

na poziomie krajowym niż europejskim. To narodowe

Bardziej długofalowe koszty gospodarcze dla Wielkiej

elektoraty decydują o tym, czy polityków wybiera się

Brytanii będą w dużym stopniu zależeć od kształtu „umo-

Brytyjskie przedsiębiorstwa przemysłowe
są często ogniwem w europejskim łańcuchu
dostaw, a ten może zostać przerwany, gdy drogi
Wielkiej Brytanii i UE się rozejdą.
ponownie czy nie, co utrudnia wdrażanie reform zorien-

wy rozwodowej”, która zostanie wynegocjowana, zwłasz-

towanych na paneuropejskie priorytety zamiast interesy

cza po stronie handlu. Jeśli ta umowa pozwoli gospodar-

poszczególnych krajów.

ce brytyjskiej pozostać w ścisłej integracji z gospodarką
unijną, wówczas koszty dla Brytyjczyków będą ograni-

Jak sobie poradzić z tą sytuacją?

czone. W przeciwnym razie, jeśli Wielka Brytania znajdzie
się poza jednolitym rynkiem europejskim, jej gospodarka

Jednym ze sposobów mogłaby być zmiana prawa,

ucierpi znacznie bardziej. Choć kraj handluje globalnie,

która reguluje wybory europejskie. Ostatnie propozycje

rynek UE jest dla niego bardzo ważny. Brytyjskie przedsię-

w tym względzie obejmują na przykład wprowadzenie

biorstwa przemysłowe są często ogniwem w europejskim

transgranicznych list wyborczych do Parlamentu Euro-

łańcuchu dostaw, a ten może zostać przerwany, gdy drogi

pejskiego. Jest także inicjatywa, zgodnie z którą w wy-

Wielkiej Brytanii i UE się rozejdą. Ucierpiałby wtedy nie

borach europejskich partie polityczne powinny mieć na

tylko handel towarami, ale także usługami. Ostatecznie

szczycie swych list oficjalnych, ogólnounijnych kandyda-

cała sytuacja przełożyłaby się również na niższy poziom

tów, tak zwanych Spitzenkandidaten, którzy ubiegaliby

inwestycji w brytyjskiej gospodarce.

SłabsiPolacy
niż przed
a demokracja
kryzysem
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To wszystko brzmi dość niepokojąco. Czy

który rozwinęliśmy. Jeśli je utracimy i podążymy drogą

XXI wiek okaże się stuleciem schyłku europej-

fragmentacji i renacjonalizacji, nieuchronnie będziemy

skiej pozycji na świecie?

świadkami schyłku europejskiej pozycji na świecie.
Koniec końców znaczącą rolę w środowisku globalnym

Na to pytanie tak naprawdę odpowiemy my wszy-

możemy odgrywać tylko wtedy, gdy mówimy jednym

scy, Europejczycy. Wszystko zależy od tego, ile zaufania

głosem. To proste: im więcej między nami podziałów,

będziemy dalej pokładać we wspólnym instrumencie,

tym słabsza nasza pozycja.

Fabian Zuleeg – prezes i główny ekonomista brukselskiego think tanku European Policy
Centre
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Turcja Erdoğana:
islamizacja, autokracja
i antyzachodni dryf
BOGDAN GÓRALCZYK

Negocjacje o wejściu Turcji do Unii Europejskiej nie
mają dziś sensu, ale współpraca z Turcją w innym
formacie jest Unii potrzebna. Europejczykom zostało
w ręku kilka kart przetargowych.

w negocjacjach z UE, trudności z Iranem i na Kaukazie,
a przede wszystkim otwarte konflikty w Iraku i Syrii
oraz wyłonienie się tak zwanego Państwa Islamskiego
– Daesh. To te ostatnie przyczyny sprawiły też, że na
tamtych niespokojnych obszarach pojawiło się widmo
odrodzenia państwa Kurdów. Jego zarysy już powstały
na północy Iraku i częściowo w Syrii. Ankara w żadnej
mierze nie chce i nie może sobie pozwolić na połączenie
tych organizmów.

A tak dobrze szło! Utworzona w 2001 roku,

się ponad dwa miliony uchodźców z pobliskich obsza-

Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma

rów objętych wojną. Uchodźcy z jednej strony stali się

Partisi, AKP) dawała państwu nie tylko wysoki wzrost

przedmiotem troski i bólu głowy władz w Ankarze, ale

gospodarczy i nie mniej wysoką pozycję wśród tak

z drugiej, jak się szybko okazało, dali jej też ważną kartę

zwanych wschodzących rynków, w tym członkostwo

przetargową, przede wszystkim w skomplikowanych

w G20, ale też poczucie rosnącej wagi i znaczenia na

stosunkach z UE. Do dziś nie wiadomo, jak to się stało,

arenie międzynarodowej. Rządzący państwem nie-

że od wiosny 2015 roku z terenów Turcji przedostało się

przerwanie, do niedawna, duet Recep Tayyip Erdoğan

do Europy ponad milion migrantów, którzy tak mocno

(długoletni premier, a teraz prezydent) oraz Ahmet

wpłynęli na unijną scenę wewnętrzną, zdynamizowali

Davutoglu (długoletni szef dyplomacji, a potem pre-

ją, a nawet zdestabilizowali. Nie ma jednak żadnych

mier – do wiosny tego roku) otwarcie nawiązywał do

wątpliwości, że w tureckich uwarunkowaniach politycz-

wielkich tradycji imperium osmańskiego. Turcja miała

no-systemowych, gdy Erdoğan (od 28 sierpnia 2014 roku

kwitnąć i współpracować ze światem oraz najbliższym

prezydent) przejmował coraz więcej osobistej władzy,

toczeniem, czego dowodem koncepcja Davutoglu,

tamy te nie puściły bez – przynajmniej cichego – przy-

wcześniej profesora uniwersyteckiego, „zero proble-

zwolenia centrali. Liczne reportaże z Turcji potwierdzały

mów z sąsiadami”.

bowiem całkowitą bierność lokalnych władz wobec

I oto nagle wszystko się skończyło. Zamiast „zera
problemów” z sąsiadami praktycznie ze wszystkimi
pojawiły się same problemy: napięcia w stosunkach
z Izraelem i Rosją, stałe trudności i nieporozumienia
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Ponadto, co też niebłahe, na terenie Turcji pojawiły

a rządząca Turcją nieprzerwanie od roku następnego

działań dilerów i grup organizujących masowy przemyt
ludzi przez Morze Egejskie.
W końcu, po długich przetargach i negocjacjach,
dwustronne porozumienie UE–Turcja wprowadziło

Turcja Erdoğana: islamizacja, autokracja i antyzachodni dryf

zarysowany w listopadzie 2015 roku plan działania1.

się skończyła; nastała – na jak długo? – epoka rządów

W zamian za podstawowy wymóg, że począwszy od

twardej i jednej ręki (wiadomo czyjej).

20 marca 2016 roku wszyscy nielegalni migranci będą

Uruchomiona już wcześniej machina prowadząca ku

zawracani z terenu EU do Turcji, Ankara osiągnęła swój

jednoosobowym rządom przyspieszyła w bezpreceden-

cel. Chce przyspieszenia toczących się od 3 październi-

sowy sposób po nieudanym, źle zorganizowanym i kon-

2

ka 2005 roku negocjacji w sprawie członkostwa w UE ,

trowersyjnym wojskowym puczu z 15 lipca 2016 roku3,

a także zniesienia wiz dla swoich obywateli (najpierw

po którym prezydent Erdoğan, teraz już nie przebierając

mówiono o końcu czerwca, potem przeniesiono termin

w środkach, zaczął całkowicie zmieniać ustrój polityczny

na listopad tego roku). UE, choć warunkowo (władzom

Turcji, wzbudzając nawet obawy, czy przypadkiem nie

tureckim postawiono łącznie aż 72 różnorakie wymo-

odchodzi od idei państwa świeckiego, a więc wartości

gi), na te warunki się zgodziła, co wprawiło w zachwyt

kemalowskich (od założyciela republiki Kemala Ata-

głównego tureckiego negocjatora, premiera Davutoglu,

türka), na rzecz powrotu do idei islamskiego państwa

jednak w UE wywołało ostrą debatę, czy przypadkiem

religijnego. Czystka w armii i siłach bezpieczeństwa oraz

strona unijna nie poszła w swych ustępstwach i obietni-

masowe represje4 po tym zdarzeniu (według oficjalnych

Od wiosny 2015 roku z terenów Turcji przedostało
się do Europy ponad milion migrantów, którzy
mocno wpłynęli na unijną scenę wewnętrzną,
zdynamizowali ją, a nawet zdestabilizowali.
cach za daleko (szczególnie w kontekście nieprzestrze-

danych w próbie zamachu zginęło 300 osób, a ponad

gania przez Ankarę praw człowieka).

2,1 tysiąca zostało rannych) całkowicie zdjęły z porządku

Deal z UE najwyraźniej nie spodobał się nie tylko

dnia problem demokratyzacji państwa. Erdoğan się nie

organizacjom humanitarnym i instytucjom dbają-

wahał i nie zważał na krytyki oraz ostrzeżenia płynące

cym o przestrzeganie norm demokratycznych, ale

z obcych, przede wszystkim zachodnich stolic. Pozby-

także, jak wszystko na to wskazuje, prezydentowi

wał się wszystkich, prawdziwych i wyimaginowanych,

Erdoğanowi. To on – nie chcąc mieć rywala na scenie

przeciwników. Zamiast wolności i demokracji w Turcji

wewnętrznej – 22 maja 2016 roku wymusił dymisję

nastały niesamowite ograniczenia wolności i swobód

Davutoglu, nawet bez podawania publicznie jej

oraz rozkwit autokracji, co tylko znajduje potwierdzenie

przyczyn. Pora tandemów i zbiorowego przywództwa

w kolejnych informacjach: że Turcja zawiesiła Europejską

1 Pełny tekst: EU–Turkey statement, European Council, Council of the European Statement, 18 March 2016, http://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ (dostęp 8 sierpnia 2016).
2 Dobry, szczegółowy opis tych negocjacji (do końca 2015 roku) można znaleźć na stronach tureckiego MSZ: Turkey–EU Relations,
Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa
(dostęp 8 sierpnia 2016).
3 Dobra analiza Instytutu Stratfor: Reva Goujon, A Coup as Audacious as Turkey’s Future, Stratfor, 19 July 2016, https://www.stratfor.
com/weekly/coup-audacious-turkeys-future (dostęp 8 sierpnia 2016).
4 Dane dotyczące masowych aresztowań po nieudanej próbie zamachu różnią się między sobą, ale potwierdzają masową skalę działania. Tylko w pierwszych dniach po zamachu aresztowano ponad sześć tysięcy osób, w tym blisko trzy tysiące żołnierzy i oficerów,
oraz usunięto tysiące nauczycieli, dziennikarzy i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Najnowsze szacunki mówią nawet o 80
tysiącach osób aresztowanych lub zatrzymanych. Zob.: Duplicity coup, The Economist (from the print edition), 20 August 2016, http://
www.economist.com/news/europe/21705286-europe-and-americas-response-putsch-has-fuelled-anti-western-sentiment-turks-areconvinced?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07 (dostęp 20 sierpnia 2016).
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Konwencję Praw Człowieka, a następnie zapowiedziała

płaszczyznę porozumienia i rzeczowych rozmów. Dlate-

przywrócenie kary śmierci. Nie jest również pewne, jak

go być może rację ma austriacki kanclerz Christian Kern,

długo potrwa ogłoszony 20 lipca stan wyjątkowy – tylko

który wykluczył członkostwo tego państwa w UE „teraz

przewidywane trzy miesiące czy dłużej.

i w następnych dekadach”. Jak wiadomo, taka opinia

Tak czy inaczej Turcja zamieniła się w państwo
stanu wyjątkowego, a to znaczy, że wymaga zupełnie
odmiennego traktowania niż dotychczas. Wydaje się, że

nie jest w unijnych instytucjach oraz stolicach państw
członkowskich odosobniona.
Rozmowy trzeba natomiast prowadzić nad imple-

w tym kontekście następujące kwestie mają znaczenie

mentacją marcowego dwustronnego porozumienia

newralgiczne: stosunki z UE, ze Stanami Zjednoczonymi

w sprawie uchodźców. Dylemat jest duży, bowiem

i z NATO oraz problem tureckiego zwrotu na Wschód,

Ankara chętnie przywołuje argument, że UE obiecała

szczególnie po niespodziewanym po poprzednim

zniesienie unijnych wiz dla obywateli tureckich, i nawet

Zamiast wolności i demokracji w Turcji nastały
niesamowite ograniczenia wolności i swobód
oraz rozkwit autokracji.
ochłodzeniu (zestrzelenie przez turecką armię rosyjskie-

nie ukrywa, że w charakterze karty przetargowej może

go bombowca Su-24 w listopadzie 2015 roku) spotkaniu

wykorzystać niekonwencjonalne, a dla Europy groźne

9 sierpnia 2016 roku prezydentów Erdoğana i Putina

(o czym Ankara doskonale wie) ponowne otwarcie

w Petersburgu.

bram dla uchodźców przebywających w tureckich

UE nawet w oficjalnych dokumentach zarzuca

Jednakże UE również dysponuje atutami. Para-

Nie zgadza się na dokonujący się na tamtejszej scenie

doksalnie jednym z nich powinno być przyspieszenie

wewnętrznej autorytarny zwrot. Nie przyjmuje również,

rozmów i negocjacji z otwarcie i chętnie aspirującymi do

podobnie jak władze Stanów Zjednoczonych, otwarcie

członkostwa przedstawicielami Zachodnich Bałkanów,

forsowanej przez Ankarę tezy o rzekomej budowie

przede wszystkim Serbią, Czarnogórą i Albanią (Bośnia

„państwa alternatywnego” przez przebywającego na

i Hercegowina oraz Kosowo to bardziej skomplikowane

uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych islamskiego

i specyficzne przypadki). Turcja jest tam – biznesowo

myśliciela i przywódcę duchowego Fetullaha Gülena, dla

i inwestycyjnie, ale też kulturowo – coraz bardziej

którego turecka prokuratura wystąpiła o karę podwój-

obecna, jednakże wyniki sondaży tamtejszych opinii

nego dożywocia (za rzekomą próbę obalenia władz).

publicznych wskazują, że społeczeństwa tych krajów

O rosnących napięciach w stosunkach z Zachodem

opowiadają się, przynajmniej na razie, za wartościami

świadczy rozkręcająca się rządowa propaganda, zgod-

obowiązującymi w UE, a nie w Turcji, tym gorzej widzia-

nie z którą Zachód wspierał nieudaną próbę zamachu

nej po represjach w wyniku nieudanego zamachu. Tej

(w niektórych sondażach sądzi tak już ponad 80 procent

karty – wyraźnego tam jeszcze euroentuzjazmu – nie

respondentów).

wolno teraz Brukseli wypuścić z rąk.

UE ma teraz w stosunkach z Ankarą znacznie więcej
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obozach.

teraz władzom w Ankarze „polowanie na czarownice”.

Z kolei spotkanie prezydentów Erdoğana i Putina,

problemów i dylematów. Dalsze negocjacje nad ewentu-

które narobiło tyle szumu w światowych mediach,

alnym członkostwem Turcji we wspólnocie trzeba raczej

owszem, może być pierwszym rozdaniem w geostrate-

odłożyć do lamusa – i to nie tylko w trakcie obowią-

gicznej rozgrywce, w ramach której Turcja całkowicie od-

zywania stanu wyjątkowego. Zbyt dużo decyzji władz

wróci się na Wschód, ku Rosji i Chinom. Jednakże wcale

tureckich po próbie zamachu fundamentalnie przeczy

tak być nie musi, bowiem Rosja ma Turcji inwestycyjnie

europejskim wartościom, by ponownie udało się znaleźć

niepomiernie mniej do zaoferowania niż UE; Chiny z ko-
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lei z wielkimi inwestycjami akurat do Turcji nie idą, gdyż

funkcjonowania Daesh. Tu w żadnym wymiarze, niestety,

wolą przejąć port w Pireusie i implementować swoje

na koniec problemów się nie zanosi. Tym samym z Turcją

nowe Jedwabne Szlaki, na których trasie Turcja nie leży.

trzeba rozmawiać, utrzymywać dialog, wywierać na nią

Trzeba jednak liczyć się z tym, że sojusz autokratów

presję, podobnie jak w przypadku kwestii uchodźczej.

(sułtana z carem) będzie trwał, a jego dobrym spoiwem

To był, jest i pozostanie nasz newralgiczny partner, bez

może być powrót do – porzuconej już wcześniej – kon-

względu na to, co sądzimy o wydarzeniach na jego

cepcji budowy gazociągu (Południowego Korytarza

scenie wewnętrznej, które ostatnio – to trzeba przyznać

Gazowego, popularnie zwanego już Tureckim Potokiem).

otwarcie – trudno oceniać inaczej niż negatywnie.

Trzeba również poważnie brać pod uwagę ogłoszenie

Jeśli jednak Turcja zechce utrzymać wizerunek, na jaki

w Petersburgu zapowiedzi (czy chęci) prezydentów doty-

sobie pod rządami AKP (a teraz Erdoğana) zapracowała, to

czące zwiększenia dwustronnych obrotów handlowych

znaczy wyróżniającego się, dynamicznego i obiecującego

do 100 miliardów dolarów. Brzmi to nieco jak pobożne

rynku wschodzącego, nie może się obejść bez współpracy

życzenia, bowiem w 2015 roku wartość tej wymiany

z Zachodem, co jest naszym sporym, niepodważalnym

sięgnęła tylko 23,5 miliarda dolarów, a po zestrzeleniu ro-

atutem. Jeśli Erdoğan chce dalszej modernizacji (a bardzo

syjskiego samolotu jeszcze spadła, ale nikt nie wątpi w ist-

chce), to bez współpracy z Zachodem jej nie zapewni

nienie poważnych rezerw po obu stronach (Turcja mocno

– o czym doskonale wie. Musimy po ten materialny, by

liczy też na powrót na jej plaże rosyjskich turystów;

tak to ująć, argument sięgać, bowiem w naszym stra-

w 2015 roku było ich tam blisko 3,5 miliona, podczas gdy

tegicznym interesie leży, by nie dopuścić do wielkiego

w pierwszym półroczu tego roku zaledwie 184 tysiące).

sojuszu autokratów. To musi być obowiązująca dyrektywa

Turcja w początkach XXI wieku mocno zbliżała

zarówno w Waszyngtonie (bez względu na wynik nad-

się do Zachodu gospodarczo, a od dziesięcioleci tkwi

chodzących wyborów), jak i w Brukseli (bez względu na

przecież w zachodnim systemie sojuszniczym (NATO;

Brexit i inne kłopoty). Lepiej, byśmy to my, a nie prezydent

Turcja w początkach XXI wieku mocno zbliżała
się do Zachodu gospodarczo, a od dziesięcioleci
tkwi przecież w zachodnim systemie sojuszniczym.
choć ostatnio – co znamienne – puka też do drzwi

Władimir Putin, byli rozgrywającym w tych stosunkach,

Szanghajskiej Organizacji Współpracy). Jednak tamtejsze

nawet gdy mamy świadomość, że prezydent Recep Tayyip

zmiany polityczne i na scenie wewnętrznej, notowane

Erdoğan to także twardy gracz, który w obronie własnych

z niepokojem w zachodnich stolicach już od pewnego

interesów się nie cofnie. Można w nim dostrzegać para-

czasu, a tak mocno przyspieszone po nieudanym puczu

noika, karmiącego się teoriami spiskowymi, jak sugerował

15 lipca tego roku, każą się zastanawiać nad przyszło-

niedawno „The Washington Post”5, ale to niewiele da.

ścią stosunków z tym państwem. Jego geostrategiczna

Trzeba twardo stąpać po ziemi.

wartość bynajmniej nie spadła. Wystarczy spojrzeć

Na szczęście w dobrze rozumianym interesie

na otoczenie i sąsiedztwo Turcji. Nie zmieni się ono

Erdoğana, o ile nie jest właśnie paranoikiem, leży gospo-

w kontekście wojny w Syrii, destabilizacji Iraku oraz

darcza, naukowa i techniczna współpraca z Zachodem,

5 Ishaan Taroor, What the West struggles to understand about Turkey and Erdogan, The Washington Post, 10 August 2016, https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/10/what-the-west-struggles-to-understand-about-turkey-and-erdogan/ (dostęp
10 sierpnia 2018).
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co potwierdził po nieudanym puczu nawet jego rzecz6

jedną dźwignię nacisku na Zachód. Będzie trudno, ale

nik , chociaż coraz bardziej dzielą nas odrębne systemy

Turcji – ze względu na jej geostrategiczne położenie,

wartości. Co w naszym podejściu do Ankary zwycięży:

rolę i niespokojne sąsiedztwo – nie możemy, niestety,

pryncypia i wartości czy zimno rozumiane interesy? Oto

zdjąć z naszej agendy ani tym bardziej spisać na straty.

dylemat, z którym teraz będziemy musieli sobie – i to

Trzeba będzie sobie radzić z prezydentem Erdoğanem,

chyba jeszcze długo – radzić.

nawet jeśli kreuje się on na nowego sułtana, a jego

Kryzys w stosunkach Zachodu z Turcją jest faktem.

wartości nie do końca są zbieżne z naszymi. Nawet jeśli

Widać go na dyplomatycznych salonach, w tureckich

Turcja wpadła w antyzachodni dryf, trzeba ją powstrzy-

mediach i w tamtejszych sondażach opinii publicznej.

mywać. Niewątpliwie to trudne zadanie, podobnie jak

Stawka jest jednak bardzo wysoka, bowiem chętnych do

trudny jest obecny partner w Ankarze, ale w tej wielkiej

tej gry jest więcej, a prezydent Erdoğan bardzo zabiegał

grze, która już się rozpoczęła, chodzi także o nasze, nie

o spotkanie z prezydentem Putinem, by mieć jeszcze

tylko ich, interesy.

6 Zob.: Ibrahim Kalin, Brussels: You’ve Got a Problem, The Politico, 18 August 2016, http://www.politico.eu/article/brussels-youve-gota-problem-failed-coup-fethullah-gulen-recep-tayyip-erdogan-erdogan/ (dostęp 18 sierpnia 2016).

Bogdan Góralczyk – profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego,
były ambasador
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Wszystkie stany
zjednoczonej Europy
KAROLINA ZBYTNIEWSKA

Równo 70 lat po słynnym przemówieniu Winstona
Churchilla w Zurychu, w którym brytyjski premier
wzywał do stworzenia „czegoś na kształt Stanów
Zjednoczonych Europy”, jego rodacy zdecydowali, że
Wielka Brytania powinna Unię Europejską opuścić.

złożony charakter – wydają się dziś odległe, pomimo
podejmowanych kolejnych prób.
Ofiarami wojny są jednak nie tylko obywatele Syrii.
Konflikt wystawił na ciężką próbę europejską solidarność. Trudno podawać w wątpliwość moralne przesłanki
polityki otwartych drzwi, ogłoszonej początkowo przez
kanclerz Niemiec. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że
ta polityka – wyrażona prostym odruchem Angeli Merkel „zrobimy to” („Wir schaffen das”) – nie była do końca
przemyślana. Unia nie miała żadnych mechanizmów
zarządzania nowym ryzykiem ani narzędzi pomocy dla

Co dalej z Unią Europejską? Żeby spróbować
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć bieżący
kontekst, czyli kilka nakładających się kryzysów: migracyjny, bezpieczeństwa i dobrobytu. Z nich wyrasta

tych państw członkowskich, które najmocniej odczuły
napływ uchodźców.
Kryzys migracyjny jest przykładem globalnego problemu, którego rozwiązanie wykracza poza możliwości

Problem uchodźców przyćmił największą
bolączkę wielu państw Unii ostatniej dekady:
kryzys dobrobytu.
i nimi żywi się kolejny kryzys – tożsamości europej-

jednego państwa. Jego główną przyczyną jest konflikt

skiej – przejawiający się w renesansie lewicowych

zbrojny poza granicami Starego Kontynentu, w który

i prawicowych populizmów, zwłaszcza neonacjona-

angażują się przede wszystkim państwa pozaeuropej-

lizmu. Wszystkim tym kryzysom trzeba dokładnie się

skie. Skala klęski humanitarnej przewyższa możliwości

przyjrzeć, bo jak w soczewce skupiają one największe

absorpcyjne i pomocowe jednego, nawet najbogatsze-

słabości Unii Europejskiej.

go kraju. Tymczasem pierwszym przystankiem migran-

Dziś na pierwszy plan wysuwa się kryzys migracyjny.
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tów stało się południe Europy, które nie wyszło jeszcze

Olbrzymią falę uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki

na prostą po zapaści gospodarczej. Kryzys migracyjny

Północnej napędza przede wszystkim wojna w Syrii,

uwydatnia chyba największą wadę systemową UE:

której perspektywy zakończenia – ze względu na jej

doraźność rozwiązań. Uchodźcy przedostawali się przez

Wszystkie stany zjednoczonej Europy

Morze Śródziemne do Grecji, Włoch czy Hiszpanii od

kowo lepiej. Podobne procesy zachodziły w społeczeń-

wielu dekad, wówczas jeszcze wabieni szansą na lep-

stwach. Na zapaści gospodarczej zawsze najbardziej

sze życie, a nie na pozostanie przy życiu, jak dziś. Kon-

cierpią najubożsi: w pierwszej kolejności następują

flikt w Syrii trwa od 2011 roku, z domów uciekło już

cięcia socjalne, podwyżki fiskalne, zwolnienia pracow-

około 13 milionów ludzi. Tymczasem Europa dopiero

ników z dołu hierarchii administracyjnej, bezrobocie

w ostatnim momencie, gdy liczba uchodźców zaczęła

rośnie najszybciej wśród najsłabiej wykwalifikowanych

osiągać niepokojące wiele zachodnich społeczeństw

i najmniej doświadczonych pracowników. Tymczasem

rozmiary, zaczęła szukać systemowych rozwiązań.

Unia Europejska i strefa euro jako jedno z głównych

Problem uchodźców przyćmił największą bolączkę

narzędzi integracji mają przecież za zadanie działać na

wielu państw Unii ostatniej dekady: kryzys dobrobytu.

rzecz dobrobytu wszystkich Europejczyków. Euro nie

Nadszedł on 57 lat po traktacie paryskim, ustanawia-

jest celem samym w sobie, ale narzędziem do realizacji

jącym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a 51 lat po

celu. Forsując rozwiązania, które na krótką metę znaczy-

Unia Europejska i strefa euro jako jedno z głównych
narzędzi integracji mają za zadanie działać na rzecz
dobrobytu wszystkich Europejczyków.
traktacie rzymskim ustanawiających Europejską Wspól-

łoby dla wielu obywateli pogorszenie warunków życia,

notę Gospodarczą. Okazało się, że Unia Europejska jest

niektóre kraje i instytucje unijne zaczęły być postrzega-

zaprojektowana na dobre czasy gospodarczej koniunk-

ne jako główni winowajcy, złodzieje dobrobytu.

tury – takie, jakie Europa Zachodnia przeżywała w latach

Wizerunek UE pogorszył się w ostatnich latach także

sześćdziesiątych XX wieku i przez znaczną część trzech

na skutek konsekwentnej narracji polityków krajowych

następnych dekad. Gdy w 2008 roku na świecie wybuchł

i idących im w sukurs mediów. UE jest postrzegana

największy od stulecia kryzys gospodarczy, stało się ja-

jako instytucja oderwana od rzeczywistości, daleka od

sne, że UE nie jest na takie wstrząsy przygotowana. I nie

problemów zwykłego Europejczyka. To odbierający

ma znaczenia, że źródła kryzysu także w tym wypadku

kompetencje państwom członkowskim biurokratyczny

tkwiły poza nią. Europa została zainfekowana wirusem,

lewiatan, który reprezentuje interesy międzynarodo-

który okazał się najgroźniejszy dla mało odpornych go-

wych koncernów w imię globalizacji. W rzeczywistości

spodarek południa kontynentu. Światowy rynek, zwłasz-

UE nie odbiera kompetencji państwom członkowskim,

cza finansowy, to system naczyń połączonych. Strefa

a raczej próbuje „cywilizować” globalizację. Zwalczanie

euro oraz zintegrowany wspólny rynek nie dysponowały

nadużyć międzynarodowych korporacji, jak na przy-

narzędziami, które mogłyby zapobiec katastrofie. Inna

kład ostatnio w sprawie Apple1, to szansa na poprawę

sprawa, że żadne państwo z osobna też nie poradziłoby

wizerunku wspólnoty, jednak wdrażane tej polityki jest

sobie z tak potężną globalną zapaścią.

niekonsekwentne.

Podjęte działania naprawcze i środki zaradcze pogłę-

Wizerunkowi UE jako instytucji działającej na rzecz

biły różnice w sytuacji ekonomicznej zarówno pomiędzy

dobrobytu społecznego zaszkodziły między innymi ne-

państwami strefy euro, jak i w ich obrębie. Biedne kraje

gocjacje w sprawie umów handlowych TTIP (ze Stanami

i regiony jeszcze ubożały, bogate radziły sobie stosun-

Zjednoczonymi) i CETA (z Kanadą). Obie są krytykowane

1 Komisja Europejska wykazała, że Irlandia udzielała koncernowi Apple nielegalnej pomocy publicznej w formie korzystnych decyzji
podatkowych. Zamiast regularnej stawki CIT na poziomie 12,5 procent (jednej z najniższych w Europie), Apple płacił od swoich
europejskich zysków 1 procent w 2003 roku, po czym stawka ta stopniowo spadała – do 0,005 procent w 2014 roku. 30 sierpnia
2016 roku KE ogłosiła, że Apple musi zwrócić Irlandii 13 miliardów euro zaległych podatków plus odsetki.
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już nie tylko przez skrajną lewicę i alterglobalistów za

ważnych zamachów terrorystycznych, które wstrząsnę-

to, że mogą obniżyć standardy produkcyjne Europy,

ły opinią publiczną.

otworzą niektóre sektory, na przykład rolniczy, na tańszą

Celem terrorystów jest cywilizacja Zachodu, którą

i gorszą jakościowo konkurencję ze Stanów Zjednoczo-

Unia Europejska utożsamia. Dlatego zamachowcy ude-

nych. Krytykowany jest też sposób negocjacji, między

rzyli w symbol – unijną stolicę. Najdotkliwiej działalność

innymi to, że nie mogą w nich uczestniczyć państwa

terrorystów odczuwa Francja, kraj uosabiający „zachod-

członkowskie ani organizacje pozarządowe. Tymczasem

nią dekadencję”, w którym politycy stanowczo pilnują

Komisja Europejska negocjuje na podstawie manda-

świeckości państwa i odrzucają przejawy religijności

tu udzielonego jej wcześniej przez rządy państw UE,

w przestrzeni publicznej, co dotyka głównie wyznaw-

konsultuje też swoje stanowisko z przedstawicielami

ców islamu.

organizacji pozarządowych. Nic nowego pod brukselskim słońcem; obowiązujące zasady są ustalone unijnym

Kryzysu bezpieczeństwa, tak jak kryzysu migracyjnego i kryzysu dobrobytu, nie da się rozwiązać na

Unia Europejska musi konsekwentnie dopasowywać
działania do swoich nadrzędnych celów – zapewniania
Europejczykom bezpieczeństwa i dobrobytu.
prawem, na które zgodziły się państwa członkowskie.

poziomie krajowym. Sukces wymaga ścisłej współ-

One też będą musiały wyrazić zgodę, by wynegocjo-

pracy wywiadowczej i policyjnej wszystkich państw

wane przez KE (w ich imieniu) porozumienie weszło

Unii Europejskiej, dużego wzmocnienia logistyczno-

w życie. Mógłby je też zablokować wybierany w wybo-

-kompetencyjnego sił mundurowych. Jednak same

rach bezpośrednich Parlament Europejski. To jednak nie

instrumenty „twardej” obrony antyterrorystycznej

zmienia negatywnych emocji, jakie narosły wokół TTIP

nie wystarczą. Niezbędne jest też zagospodarowanie

i CETA. Sfrustrowani Europejczycy czują się okłamywani

sfery psychologicznej i społecznej za pomocą strate-

i lekceważeni przez odległe „brukselskie elity”. Krajowi

gii integracji ekonomiczno-społecznej wykluczonych

politycy nie są tu bez winy, ponieważ w publicznej deba-

– tych obywateli Unii, którzy dziś zasilają szeregi tak

cie sobie przypisują sukcesy, a Unii Europejskiej – poraż-

zwanego Państwa Islamskiego lub innych fanatycz-

ki. By Europa była silna, nie może być kozłem ofiarnym,

nych organizacji. Wykluczenie rodzi frustrację, a jego

i krajowi politycy muszą wziąć odpowiedzialność także

symptomy – bieda, brak wykształcenia i perspektyw

za niepowodzenia.

– są skorelowane z przestępczością i podatnością na

Trzeci kryzys, z którym boryka się UE, dotyczy

już dziś mieszkają w Europie, w której większość z nich

jącym początkom integracji europejskiej było zapew-

się urodziła, zamknięcie granic nie przyniesie rozwiąza-

nienie Europejczykom bezpieczeństwa. Aby zapobiec

nia problemu.

kolejnej wojnie światowej, do wspólnoty europejskiej
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manipulację. Właśnie dlatego, że potencjalni terroryści

poczucia bezpieczeństwa. Głównym celem przyświeca-

Trzy nakładające się na siebie kryzysy spowodo-

włączono Niemcy, czyniąc je tym samym współod-

wały, że zaufanie obywateli do UE spadło do rekordo-

powiedzialnymi za jej losy. Wojny od ponad 70 lat nie

wo niskiego poziomu. Aby wspólnota przekonała do

było, i jest to wielki sukces zjednoczonej Europy. Dziś

siebie ludzi ją tworzących, musi być przede wszystkim

jednak poczucie zagrożenia powraca. Tym razem Euro-

skuteczna: pokazać, że potrafi kreować rzeczywistość,

pejczycy boją się nie tyle wojny, ile terroryzmu, nawet

a nie tylko reagować na zmiany. UE musi konsekwent-

jeśli statystyki wskazują, że zagrożenie terrorystyczne

nie dopasowywać działania do swoich nadrzędnych

jest dziś mniejsze niż jeszcze trzy–cztery dekady temu.

celów – zapewniania Europejczykom bezpieczeństwa

Od początku 2014 roku w Europie dokonano kilku po-

i dobrobytu.

Wszystkie stany zjednoczonej Europy

Nie jest za późno. Decyzja Brytyjczyków o tym, że

się problemy, doprowadzając wspólnotę do kryzysu

chcą opuścić Unię Europejską, to tylko skutek unijnego

egzystencjalnego. Objawiając wady obecnego modus

„polikryzysu”. Biorąc pod uwagę tradycyjnie wstrzemięź-

operandi, daje on szansę na zmiany.

liwy stosunek Londynu do integracji europejskiej, jest to

Im bardziej Europa się zintegruje, tym będzie silniej-

skutek w miarę bezbolesny. Wielka Brytania pozostanie

sza i tym większa będzie jej rola na świecie, tym większe

ważnym partnerem UE i jej państw członkowskich. Bruk-

staną się możliwości nadawania kształtu światowej po-

sela ma jednak szansę zarządzać kształtem współpracy

lityce, a także własnej rzeczywistości. Nie można jednak

i przełamać dotychczasowy, doraźno-reaktywny styl

nikogo do niczego zmuszać: trzeba pogodzić się z Unią

działania.

kilku prędkości, w której te państwa członkowskie, które

W przyszłym roku będziemy obchodzić sześćdzie-

chcą ściślejszej integracji, po prostu zaczną wcielać ją

siątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich, na mocy

w życie. Jeśli osiągną sukces, pozostałe kraje zechcą

których stworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

dołączyć.

W ciągu tych sześciu dekad powstała obejmująca 28 eu-

Zjednoczona Europa to fantastyczny projekt, który

ropejskich państw i 508 milionów ludzi Unia Europejska,

pokazuje, że ideały mogą stać się rzeczywistością.

tocząca ze Stanami Zjednoczonymi wyrównaną walkę

Europejczycy są dziś zagubieni i potrzebują drogowska-

o dominację w rankingu największych potęg gospodar-

zu. Jeśli Unia chce go odebrać nieodpowiedzialnym

czych. Było to 60 lat pokoju, rozszerzania i pogłębiania

populistom, powinna najpierw stworzyć własny wzór

integracji oraz korzystania z jej owoców przez miliony

postępowania.

Europejczyków. Od 2009 roku zaczęły nawarstwiać

Karolina Zbytniewska – redaktor naczelna portalu EurActiv.pl
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ŹRÓDŁA KRYZYSU

Masy na barykadach
ALEKSANDRA KANIEWSKA

Miliony Polaków, które przybyły na Wyspy Brytyjskie
po 2004 roku, niechcący przyczyniły się zejścia lawiny,
która może zniszczyć Unię Europejską.

premier Gordon Brown spotkał się ze swoimi wyborcami
w Rochdale, stutysięcznym miasteczku niedaleko robotniczego Manchesteru. Od lat był to przyczółek Partii
Pracy, z której Brown się wywodził. Wizyta miała więc
charakter rutynowy. Premier odwiedził między innymi
lokalny sklep Tesco, gdzie przywitał się z pracownikami.
Wielu z nich miało słowiańskie twarze. Później zrobił objazd miasteczka. Na ganku jednego z szeregowych, pro-

W 1929 roku José Ortega Y Gasset ostrzegł swoich

stych bliźniaków przywitała go pani w średnim wieku. Po

czytelników, że oto pojawiło się „zjawisko aglomeracji,

początkowych uprzejmościach zaczęła męczyć premiera

zjawisko »pełności«. Miasta pełne są ludzi. Domy pełne

pytaniami, co zamierza on zrobić z problemem imigracji.

są mieszkańców. Hotele pełne są gości. Pociągi pełne są

„Panie premierze, tu u nas w sklepach pracują

podróżnych. Kawiarnie pełne są konsumentów. Prome-

tylko ludzie z Europy Wschodniej. Mamy przez to

nady pełne są spacerowiczów. Gabinety przyjęć znanych

kolejki w NHS [brytyjska służba zdrowia – przyp. red.]

lekarzy pełne są pacjentów. Sale widowiskowe, o ile

i lokalnym pośredniaku. To nie fair. Zróbcie z tym coś!” –

Nikt nie przewidział, że przeciętny Brytyjczyk jest
naprawdę zmęczony wyszydzaniem jego lęku przed
niepewną przyszłością i ignorowaniem złości na
rządzących, w tym enigmatyczną z perspektywy
zwykłego obywatela Unię Europejską.
przedstawienie nie jest zrobione »na poczekaniu«, nie

narzekała, a Brown próbował dyplomatycznie odeprzeć

jest improwizacją, pełne są widzów. Plaże pełne są za-

jej atak. Partia Pracy nie pozwalała sobie wtedy jeszcze

żywających kąpieli. To, co kiedyś nie stanowiło żadnego

na żadną krytykę wielkiego rozszerzenia UE z 2004 roku,

problemu, a mianowicie: znalezienie miejsca, obecnie

po którym na Wyspy przyjechał nawet milion polskich

zaczyna być powodem niekończących się kłopotów”1.

migrantów zarobkowych.

Niemal dokładnie 80 lat później, w kwietniu 2010
roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, brytyjski

„Co za bigotka” – skwitował z pogardą Brown, kiedy
wreszcie wrócił do samochodu. Nie wiedział, że mikro-

1 José Ortega Y Gasset, Bunt mas, przeł. Piotr Niklewicz, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2002, s. 4.
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fon telewizji Sky News, która nagrywała rozmowę, nie

są masy? Według Ortegi Y Gasseta jest to zjawisko

został wyłączony. Słowa premiera szybko obiegły kraj.

psychologiczne bardziej niż statystyczne, a typowy

Źle odebrano je zarówno po prawej, jak i lewej stronie

przedstawiciel mas to człowiek przeciętny, czyli ani czło-

sceny politycznej. Tydzień później niezadowolone rze-

nek warstwy najniższej, nieuprzywilejowanej, ani elit.

sze Brytyjczyków pokazały czerwoną kartkę Partii Pracy.

Autor pisze: „W diagram psychologiczny współczesnego

Laburzyści przegrali wybory, a u steru państwa stanął

człowieka masowego możemy wpisać dwie podsta-

konserwatysta David Cameron. Trzy lata później obiecał

wowe cechy: swobodną ekspansję życiowych żądań

on Wyspiarzom unijne referendum. Był to element

i potrzeb, szczególnie w odniesieniu do własnej osoby,

politycznej gry, hazardu, który pozwolił Cameronowi

oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności

wygrać kolejne wybory, w 2015 roku.
Nikt nie przewidział, że przeciętny Brytyjczyk
jest naprawdę zmęczony wyszydzaniem jego lęku
przed niepewną przyszłością i ignorowaniem złości

dla tych, którzy owo wygodne życie umożliwili. Obie
cechy są charakterystyczne dla psychiki rozpuszczonego
dziecka”3.
Brzmi znajomo? Analiza Ortegi Y Gasseta wymienia

na rządzących, w tym enigmatyczną z perspektywy

wiele atrybutów człowieka masowego: pozorne zado-

zwykłego obywatela Unię Europejską. 23 czerwca 2016

wolenie z życia, przynajmniej na poziomie materialnym,

roku 52 procent głosujących zdecydowało, że Wielka

względnie dobre wykształcenie, które nie idzie w parze

Mieszkańcy brytyjskich miast i miasteczek od lat
narzekają na obłożenie systemu socjalnego,
zwłaszcza służby zdrowia.
Brytania po 43 latach opuści europejski projekt. Frekwencja w tym historycznym referendum była wysoka
– 71,8 procent – choć to starsi głosujący (w wieku 65+)

z krytycznym myśleniem, zainteresowanie rozrywką
i sportem czy dbałość o urodę. Człowiek masowy śmieje
się z intelektualistów i lubi proste wyliczenia. Filozof

przeważyli szalę. Do urn wybrało się aż 90 procent

wskazuje też, że głównym orężem mas jest hiperdemo-

uprawnionych seniorów (i zagłosowali w większości za

kracja – w jej obrębie, niby poprawnie i zgodnie z literą

wyjściem z UE), w stosunku do 64 procent wyborców

prawa, ludzie masowi działają zgodnie z własnymi,

w wieku 18–24 lata (którzy w większości głosowali za

zrodzonymi na targach i w kawiarniach, racjami. Obalają

pozostaniem w UE, ale było ich zbyt mało)2. Dane są,

polityków i rządy, negocjują najwygodniejsze dla siebie

niestety, tylko szacunkowe, ponieważ podczas refe-

rozwiązania. Czy jest to krytyka człowieka masowego?

rendów, rzadkich wydarzeń w brytyjskiej polityce, nie

W wykonaniu Ortegi Y Gasseta z pewnością tak.

prowadzi się dokładnych statystyk exit polls.
Pozostaje jednak główne pytanie: czy można było
zapobiec Brexitowi?
Wróćmy do José Ortegi Y Gasseta. W 1930 roku

Nasza współczesna kultura myślenia mocno opiera
się na obrazach. Jedno zdjęcie w dzienniku „New York
Times” czy wieczornych serwisach wiadomości ma moc
rażenia tysiąc razy większą niż wykład akademicki czy

wydał książkę Bunt mas, która wkrótce stała się best-

publikacja książki. Od początku wojny w Syrii, czyli od

sellerem i jedną z najgłośniejszych genez popularności

2011 roku, zginęło tam już ćwierć miliona osób, a kilka

ruchów totalitarnych – nazizmu i faszyzmu. Kim/czym

milionów musiało opuścić ojczyznę. Kryzys migracyjny

2 Toby Helm, EU referendum: youth turnout almost twice as high as first thought, The Guardian, 10 July 2016, http://www.theguardian.
com/politics/2016/jul/09/young-people-referendum-turnout-brexit-twice-as-high (dostęp 12 września 2016).
3 José Ortega Y Gasset, Bunt mas, dz. cyt., s. 12.
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od kilku lat jest bohaterem mainstreamowej medialnej

największy skok od 200 lat. Poza Wielką Brytanią urodziło

narracji. To głównie obrazki. Tonący statek z czarno-

się 12 procent osób zamieszkujących obecnie Wyspy.

skórymi migrantami u wybrzeży Lampedusy. Ciało

Szacunki mówią też, że do 2035 roku populacja kraju ma

trzyletniego Aylana wyrzucone przez morze na plażę

wzrosnąć z 62 milionów do 73 milionów.

w Turcji. Dziki tłum uchodźców, głodnych, zmęczonych

Amerykański inwestor George Soros podkreślał

i zdezorientowanych, koczujących na europejskich gra-

w jednym z niedawnych wywiadów pozorną nielo-

nicach – we Włoszech, Turcji czy na Węgrzech.

giczność brytyjskiej niechęci do UE. „Brytyjczycy są

Człowiek masowy ogląda te relacje z wygodnej

racjonalistami, to prawda. Ale przecież mieli jeden

kanapy, jakby puszczono mu wciągający film akcji

z lepszych układów z Unią Europejską: byli członkami

klasy B. Z ekranu spływają ku niemu słowa: „kry-

wspólnego rynku, ale nie przyjęli euro. Wynegocjowali

zys”, „masowa migracja”, „zagrożenie”. Na śniadanie

też masę innych zniżek” 4 (między innymi zniżkę rolniczą,

Tu wcale nie chodziło o ekonomię, głupcze.
To była walka o demokrację.
konsumuje bekon z jajkiem i kolejną gorzką porcję

czyli słynny rolniczy rabat brytyjski). Warto też dodać, że

wiadomości, tym razem z wszechobecnych tablo-

Wielka Brytania nigdy nie była w strefie Schengen, czyli

idów: „niekontrolowany napływ imigrantów”, „obcy

zachowała kontrole na przejściach granicznych.

napadają na pociągi”, „hordy młodych uciekinierów
z Afryki zagrażają naszemu porządkowi”. Napięcie

Profesor John Gray, jeden z najbardziej znanych
brytyjskich filozofów politycznych, tłumaczył niedaw-

narasta. Człowiek masowy wychodzi z domu. Kłania

no w BBC Radio 4, że Brexit jest efektem lat zaniedbań,

mu się niedawno przybyły migrant z Bułgarii, który

głównie braku zaufania między politykami a społe-

sprząta ulicę. Autobusem, który zawiezie człowie-

czeństwem. „Bardzo wielu Brytyjczyków od lat czuje

ka masowego do pracy, kieruje blondwłosy Polak.

się zlekceważonych i niewysłuchanych. Zostawiono ich

W firmie, w której nasz bohater jest księgowym, musi

samych z ich lękami. Wbrew statystykom to nie jest kwe-

zaś wykonywać polecenia szefa, dość aroganckiego

stia braku edukacji. W Wielkiej Brytanii dyplom uniwer-

Francuza. „Dosyć tego” – myśli człowiek masowy. „We

sytetu nie znaczy dziś nic więcej, jak tylko przepustkę do

własnym kraju nie jestem u siebie!”

ogromnego kredytu”5.

Do tego dochodzi coś, co Ortega Y Gasset nazywał
zjawiskiem pełności, a nawet przepełnienia. Mieszkańcy

Profesor Gray, który kiedyś był żarliwym wyznawcą
konserwatyzmu Margaret Thatcher, a teraz określa się

brytyjskich miast i miasteczek od lat narzekają na obłoże-

jako postmodernistyczny liberał, przyznaje, że głosował

nie systemu socjalnego, zwłaszcza służby zdrowia. Słusz-

za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Nie on jeden. W gro-

nie bądź niesłusznie, ale liczby nie przeczą, że Wielka

nie znanych, otwarcie lewicujących akademików popie-

Brytania osiągnęła pewien stan nasycenia. Między 2001

rających Brexit znalazł się też profesor socjologii Frank

a 2011 rokiem populacja Anglii i Walii wzrosła o prawie

Furedi. „Tu wcale nie chodziło o ekonomię, głupcze. To

cztery miliony, w większości z powodu imigracji. Był to

była walka o demokrację” – mówił o przedreferendalnej

4 George Soros, Brexit and the Future of Europe, Project Syndicate, 25 June 2016, https://www.project-syndicate.org/commentary/
brexit-eu-disintegration-inevitable-by-george-soros-2016-06 (dostęp 12 września 2016).
5 John Gray, Britain, Europe and the World, A Point of View, After the Vote, BBC Radio 4, 13 July 2016, http://www.bbc.co.uk/programmes/
b07l5y3d (dostęp 13 września 2016).
6 Frank Furedi, It’s not the economy, stupid. It’s a fight for democracy, Spiked, 7 June 2016, http://www.spiked-online.com/newsite/
article/its-not-the-economy-stupid.-its-a-fight-for-democracy/18430#.V-UuvrWZKky (dostęp 11 września 2016).
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debacie na Wyspach6. Według Furediego instytucje Unii

najniższego od 30 lat, jego kurs w stosunku do dolara

Europejskiej skoncentrowały się na dbałości o kwestie

utrzymuje się na niskim poziomie. John Van Reenen,

ekonomiczne, zaniedbując delikatną tkankę wartości

dyrektor Centre for Economic Performance w London

czy różnic kulturowych.

School of Economics, twierdzi, że można też oczeki-

Jedno jest pewne – nikt nie dyskutował z brytyjskim

wać zahamowania wzrostu gospodarczego, głównie

społeczeństwem o polityce multi-kulti i otwartości na

z powodu niepewności co do decyzji UE o warunkach

kolejne fale migrantów. Napływowymi „obcymi” kiedyś

opuszczenia struktur. „Rynki nie lubią ryzyka” – pod-

byli sikhowie, później Jamajczycy, a ostatnio Polacy,

kreśla8. Inną ofiarą Brexitu na pewno staną się handel

Litwini, Rumuni czy Bułgarzy. Wielu brytyjskim budow-

zagraniczny i produktywność. Van Reenen uważa też, że

lańcom przyjazd specjalistów z Polski czy Litwy popsuł

zarobki Brytyjczyków mogą spaść o 1–3 procent.

szyki i zabrał pracę – bo usługi migrantów są tańsze,

Finanse mają jednak tendencję do samoregulacji.

a tak samo dobre. „Nikt nie powiedział nam, co się dzieje.

Największym wyzwaniem mogą się okazać wstrząsy

Nie przedyskutowano z nami żadnych decyzji” – żaliła

polityczne wewnątrz Zjednoczonego Królestwa. Tuż po

się w jakiejś telewizyjnej debacie sprzed kilku lat miesz-

ogłoszeniu wyników referendum stało się jasne, że Szko-

kanka małego miasteczka pod Londynem. Dzisiaj labu-

cja i Anglia stoją po dwóch stronach barykady, zupełnie

rzystowscy politycy przyznają, że przed 2004 rokiem

jak w przypadku niedawnego referendum separacyj-

powinna była odbyć się debata o otwarciu rynku pracy

nego. Szkoci w większości (62 procent) zagłosowali za

po rozszerzeniu UE i możliwej fali unijnej migracji. Tym

pozostaniem w UE. Premier Szkocji Nicola Sturgeon

bardziej że zamiast oczekiwanych w 2003 roku 15 tysię-

nie wykluczała początkowo kolejnego referendum

cy Polaków na Wyspy przyjechał ich nawet milion.
Profesor Gray twierdzi, że Wielka Brytania jest
wystarczająco silna, by wypłynąć na szerokie wody.

w sprawie wyjścia Szkocji z Królestwa, ale rozwiązanie to wydaje się mało prawdopodobne, bo wiąże się
z ogromnymi kosztami. Prawdopodobnie jednak Szkoci

Bardzo wielu Brytyjczyków od lat czuje
się zlekceważonych i niewysłuchanych.
Zostawiono ich samych z ich lękami.
Wtóruje mu sir James Dyson, brytyjski projektant

w UE zostaną, zajmując miejsce po Wielkiej Brytanii,

urządzeń przemysłowych, wynalazca i milioner. „Wyjście

zachowując unijne przywileje, między innymi wolny

z Unii wyzwoli naszą gospodarkę”7 – twierdzi i podkreśla,

przepływ osób i towarów, a także płacąc unijne składki.

że handel z UE to dla jego firmy, Dyson Ltd., zaledwie

Stworzy to dziwny i niepraktykowany dotychczas układ

15 procent obrotów. „Nasze dobre relacje z Europą się

i będzie trudne do prawnego ustalenia. Nie poprawi też

nie zmieniają. Ale biznesowo jest tyle innych ekscytują-

z pewnością relacji szkocko-angielskich.

cych kierunków na świecie”.
Większość instytucji badawczych i think tanków jest
jednak mniej optymistyczna. Największe bezpośrednie

Politolodzy podkreślają jednak, że chociaż Wielka
Brytania w dłuższej perspektywie czasowej powinna
sobie poradzić z wyzwaniami Brexitu, to ustanowiony

straty poniósł system fiskalny – funt brytyjski zaraz po

przez nią precedens może być trudny do przełknięcia

ogłoszeniu wyników referendum spadł do poziomu

dla Europy. Referendum unijne wzmocniło bowiem

7 Kamal Ahmed, Dyson: EU exit will „liberate” UK economy, BBC News, 14 September 2016, http://www.bbc.com/news/business-37352312 (dostęp 12 września 2016).
8 Brad Plumer, How bad will Brexit get? Here’s what top economists are saying, Vox, 29 June 2016, http://www.vox.com/2016/6/24/12024728/
brexit-economy-economists-recession (dostęp 14 września 2016).
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europejski nacjonalizm, dopieściło wewnątrzkrajowe

śmy do tej pory, przestaje powoli istnieć. Przyszłość jest

resentymenty i dało paliwo populistycznym politykom

niepewna, wiadomo tylko, że raz rozpoczętej zmiany

i partiom między innymi we Francji, Włoszech, Danii czy

nie da się zatrzymać. Bo jak mówi bohater powieści Giu-

Holandii. Niewykluczone, że kryzys polityczny i finanso-

seppe Tomasiego di Lampedusy Gepard: „Jeśli chcemy,

wy oraz wciąż niespokojna sytuacja na Dalekim Wscho-

by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi

dzie, nierozwiązany problem ISIS czy niepewny wynik

zmienić”9.

wyborów w Stanach Zjednoczonych mogą wynieść do
władzy w Europie kolejnych populistów, na przykład
z włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd.
Tak oto zbuntowane masy zabrały głos. Pierwsze
kostki domina zaczęły się przewracać. Europa, jaką znali-

9 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2002, s. 35–36.

Aleksandra Kaniewska – absolwentka Modern Japanese Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim, analityczka polityczna, w latach 2011–2014 związana z Instytutem Obywatelskim
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Populizm, który
(z)niszczy Europę
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Prawdziwym źródłem sukcesu partii populistycznych w Europie są głoszone przez nie hasła, które
oddają to, co miliony Europejczyków naprawdę,
w głębi serca i duszy, myślą, a co do tej pory musiały ukrywać.

kie, niekompetentne, skorumpowane i oderwane od
„zwykłych ludzi”.
W ostatnich latach ideowe podstawy populistów
zostały uzupełnione o nowy element: krytyczne
podejście do procesu integracji europejskiej. Populiści
postrzegają ją przez pryzmat unifikacji, upodabniania
się społeczeństw, co samo w sobie jest zagrożeniem dla
„rdzennych” mieszkańców państw narodowych. Z jednej
strony „europejscy biurokraci”, a z drugiej imigranci – zarówno wewnętrzni (korzystający ze swobody poruszania
się w ramach UE), jak i zewnętrzni (napływający do UE

Holenderski politolog Cass Mudde twierdzi, że
próby określenia, czym jest populizm, przypominają
strzelanie do ruchomego celu w gęstej mgle. Rodzi-

spoza jej granic) – w oczach populistów są największym
zagrożenie dla spójności państw.
Przez lata populizm traktowano w Europie jak folklor,

na populistycznych ugrupowań prawicowych bywa

który z poważną polityką ma niewiele wspólnego. Jesz-

określana jako „nacjonaliści”, „skrajna prawica”, ale także

cze dekadę temu panowało przeświadczenie, że pojawia

Przez lata populizm traktowano w Europie
jak folklor, który z poważną polityką ma
niewiele wspólnego.
„ksenofobiczne” i „antyimigranckie”. Mudde ukuł termin
„radykalna prawica populistyczna”.
Populizm nie musi jednak być powiązany ze skrajną

żonych w kryzysie, a omija dojrzałe i skonsolidowane
demokracje. Te zaś miały się bronić przed populistycz-

ideologią. Głównym czynnikiem go definiującym jest

nym ukąszeniem siłą swoich instytucji, tradycji i kultury

postrzeganie idei „ludu” i jego nadrzędnej roli. Populiści

politycznej.

operują przeciwieństwem: „dobry lud” versus „złe elity”.
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się on w państwach niestabilnych, niedojrzałych, pogrą-

Choć ruchy populistyczne, zwłaszcza partie rady-

„Ludem” najczęściej jest naród w ujęciu etnicznym,

kalnej prawicy, przybierają na sile już od połowy lat

„złymi elitami” – sprawujący władzę politycy, korporacje

dziewięćdziesiątych XX wieku, to dla wielu dopiero wy-

międzynarodowe, banki, naukowcy, intelektualiści, arty-

bory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku stały się

ści itp. „Złe elity” w populistycznej narracji są aroganc-

symbolicznym momentem, w którym populiści weszli

Populizm, który (z)niszczy Europę

do głównego nurtu polityki europejskiej. Partia Nie-

(AfD). Prawie jedna czwarta głosów oddanych na tę par-

podległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), francuski

tię w Saksonii-Anhalt czy ponad jedna piąta w Meklem-

Front Narodowy (FN), Duńska Partia Ludowa (DF) czy

burgii-Pomorzu Przednim, gdzie AfD wyprzedziła ugru-

grecka Syriza po raz pierwszy w historii wygrały wybory

powanie Angeli Merkel, są miarą rosnącego poparcia dla

europejskie, zdobywając rekordowe poparcie około jed-

partii, która jeszcze przed trzema laty nie przekroczyła

nej czwartej elektoratu. Również partie populistyczne

pięcioprocentowego progu w wyborach do Bundestagu.

w innych państwach: holenderska Partia Wolności (PVV),
Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ), włoski Ruch Pięciu

W drugiej połowie 2016 roku dobrą kondycję
zarówno lewicowych, jak i prawicowych populistów

Formacje populistyczne i ich liderzy przestali
być marginesem polityki.
Gwiazd (M5S) czy Prawdziwi Finowie (PS), osiągnęły

w większości krajów Europy potwierdzają sondaże.

nadspodziewanie dobre rezultaty. Tuż po eurowybo-

W porównaniu do wyników ostatnich wyborów w da-

rach w mediach pojawiły się komentarze o politycznym
„trzęsieniu Ziemi”1. Dwie skrajnie prawicowe frakcje

nym kraju poparcie dla ugrupowań populistycznych jest
dziś wyższe w niemal wszystkich państwach kontynen-

w Parlamencie Europejskim mają dziś łącznie 85 z 751

tu. Największą popularnością cieszą się: austriacka FPÖ

miejsc. Gdyby nie ambicje dwójki liderów: Nigela Fara-

(około 35 procent), włoski Ruch Pięciu Gwiazd (około

ge’a oraz Marine Le Pen, wspólny klub byłby trzecią co

30 procent) oraz francuski Front Narodowy (około

do wielkości frakcją w PE.

30 procent). Liderka tej ostatniej partii – Marine Le

Prawie każde kolejne głosowanie w dowolnym kraju

Pen – prowadzi w sondażach przed przyszłorocznymi

europejskim potwierdzało ten trend. W 2015 roku Syriza

wyborami prezydenckimi. Pytanie, do jakiego stopnia

dwukrotnie wygrała wybory parlamentarne w Grecji.

referendalny sukces UKIP i Brexit nasilą2 albo osłabią3

Hiszpański Podemos dwukrotnie – w 2015 i 2016 roku –

ruchy populistyczne, pozostaje na razie bez odpowiedzi.

przekroczył próg jednej piątej głosów. Wiosną 2016 roku

Formacje populistyczne i ich liderzy przestali być

pierwszą turę wyborów prezydenckich w Austrii wygrał

marginesem polityki. Nie są jednorazowym kaprysem

działacz FPÖ Norbert Hofer. O włos przegrał drugą

obywateli, lecz trwałym elementem systemów demokra-

turę (49,7 procent), ale ma duże szanse na zwycięstwo

tycznych. Co gorsza, „test władzy” (czyli przejęcie pełnej

w powtórce głosowania po unieważnieniu drugiej tury

lub częściowej odpowiedzialności za rządzenie) nie

przez Trybunał Konstytucyjny. W czerwcu 2016 roku

powoduje automatycznego upadku populistów – czego

populiści odnieśli zwycięstwo w brytyjskim referendum;

dowodzi austriacka FPÖ – choć może zmniejszyć popar-

argumenty Nigela Farage’a i UKIP przekonały 52 procent

cie dla nich (kazus greckiej Syrizy lub Prawdziwych Finów).

wyspiarzy do opuszczenia Unii Europejskiej. Wreszcie,

Skala i zakres poparcia dla formacji populistycznych

zaskakująco dobre rezultaty w niemieckich wyborach

sprawiają, że trudno zmiany ostatnich dwóch dekad

lokalnych odniosła w tym roku Alternatywa dla Niemiec

traktować jak anomalię. Zdaniem wielu ekspertów

1 George Parker, Kirian Stacey, Hugh Carnegy, James Fontanella-Khan, Ukip and Front National lead populist earthquake, Financial Times,
26 May 2014, https://www.ft.com/content/aad578e8-e463-11e3-a73a-00144feabdc0#axzz3Xm5Df9Z5 (dostęp 20 września 2016).
2 Michał Wąsowski, Morgan Stanley wskazał skutek Brexitu, który do tej pory ignorowaliśmy, Business Insider Polska, 22 czerwca 2016,
http://businessinsider.com.pl/polityka/brexit-moze-spowodowac-wzrost-poparcia-dla-populistow-w-europie/0449l2d (dostęp 20
września 2016).
3 Michał Wachnicki, Paradoksalny efekt Brexitu. Eurosceptycy tracą w sondażach, a populiści zmieniają ton, Wyborcza.pl, 10 lipca 2016, http://
wyborcza.pl/1,75399,20379449,efekt-brexitu-poparcie-dla-merkel-najwyzsze-od-roku-europejczycy.html (dostęp 20 września 2016).
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mamy w gruncie rzeczy do czynienia z silnym trendem

Odnotowane w sondażach prawidłowości potwier-

zmiany zachowań wyborczych w wielu krajach Starego

dziły się w referendum w sprawie członkostwa w Unii

Kontynentu (jeśli nie w ich większości)4.

Europejskiej. Elektorat, który głosował za Brexitem,

Najłatwiej tę zmianę opisać na konkretnym przykładzie. Jedną z najstarszych partii populistycznych
w Europie jest założona w 1993 roku UKIP. W pierwszych
wyborach parlamentarnych, w których wystartowała

przypomina wyborców UKIP pod względem społeczno-demograficznym, choć z uwagi na liczebność był siłą
rzeczy dużo bardziej różnorodny. Argumenty kampanii
„Leave” przemówiły do mężczyzn, osób najstarszych, naj-

(1997), zdobyła zaledwie 0,3 procent głosów. W ostatnich

słabiej wykształconych, mieszkańców terenów wiejskich,

wyborach (2015) było to już prawie 13 procent. Analiza

najbiedniejszych.

elektoratu UKIP pokazuje, że ta partia najlepsze rezultaty
5

uzyskuje dziś na obszarach z dużym odsetkiem ludności

Brytyjskie referendum jest warte analizy także
dlatego, że umożliwia zdiagnozowanie, dlaczego teore-

starszej: w południowo-zachodniej i wschodniej Anglii.

tycznie mniejszościowa opcja (czyli populiści) zwycięża.

Formację Farage’a poparło 16 procent najstarszych Brytyj-

Analizy przeprowadzone po referendum wskazują, że

czyków (powyżej 50. roku życia) i zaledwie 9 procent

zwycięstwo zwolenników Brexitu było możliwe głównie

najmłodszych uprawnionych do głosowania obywateli.

z uwagi na demobilizację sporej części społeczeństwa

Ta dysproporcja przełożyła się na aż 71 procent wybor-

popierającej status quo. Frekwencja wśród najmłodszych

Sondażowe wzrosty niemieckich populistów
zbiegły się w czasie z kryzysem migracyjnym.
ców UKIP powyżej 50. roku życia wobec 46 procent wśród

czy wyborców labourzystów była znacząco niższa niż

ogółu populacji. Partię popiera również więcej mężczyzn

wśród warstw społecznych optujących za Brexitem.

(15 procent) niż kobiet (12 procent). Poparcie dla UKIP

Ten sam wzorzec zachowań wyborczych, który

bardzo silnie zależy od wykształcenia. Populiści zdobyli

dał sukces UKIP w Wielkiej Brytanii, widać w innych

w ostatnich wyborach tylko 6 procent głosów absol-

społeczeństwach Europy. Badania exit polls zrealizo-

wentów studiów wyższych i aż 20 procent głosów osób

wane w trakcie wyborów lokalnych w Saksonii-An-

o najniższym poziomie wykształcenia. Zaledwie 13 pro-

halt, Meklemburgii-Pomorzu Przednim czy ostatnio

cent zwolenników UKIP ma dyplom uniwersytecki – to

Berlinie pokazują, że w elektoracie AfD jest około

o połowę mniej niż wśród ogółu wyborców. Drugą naj-

60 procent mężczyzn i około 40 procent kobiet.

silniejszą determinantą okazuje się poziom dochodów.

Najlepsze rezultaty partia odnotowuje w średnim

Najbogatsi Brytyjczycy (7 procent) wyraźnie rzadziej

przedziale wiekowym (30–59 lat); o połowę mniejsze

oddają głos na UKIP niż ci o najniższych dochodach

poparcie ma wśród najmłodszych Niemców (18–29

(17 procent). Częściej niż przeciętnie na niepodległo-

lat). Tak jak na UKiP, na AfD głosują słabiej wykształ-

ściowców głosują robotnicy i osoby samozatrudnione

ceni – ukończenie studiów wyraźnie zmniejsza szansę

niż pracownicy sektora publicznego. Badanie YouGov

stania się wyborcą populistów. Większe niż przeciętne

pokazało, że aż 60 procent sympatyków UKIP to dawni

notowania populiści mają wśród bezrobotnych i osób

wyborcy „starej” prawicy – Partii Konserwatywnej.

o niskich dochodach.

4 John (Jack) Malone, Examining the Rise of Right Wing Populist Parties in Western Europe, College of Saint Benedict and Saint John’s University, 2014, http://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=honors_theses (dostęp 20 września 2016).
5 Peter Kellner, General election 2015: how Britain really voted, YouGov, 8 June 2016, https://yougov.co.uk/news/2015/06/08/general-election-2015-how-britain-really-voted/ (dostęp 20 września 2016).
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Najciekawsze dane dotyczą jednak politycznego
„pochodzenia” wyborców AfD. Otóż największą grupę
tworzą wśród nich ci, którzy dotychczas nie chodzili na

robotnicy, rolnicy, osoby o niskich zarobkach. Wraz z objęciem władzy przez Marine Le Pen partia zaczęła jednak
wyraźnie poprawiać notowania w niemal wszystkich

wybory (około 33 do 50 procent). Dopiero na dalszych

grupach: wśród młodych, klasy średniej, pracowników

miejscach plasują się dawni sympatycy CDU, SPD, NPD

sektora publicznego (dotychczas głosujących na lewicę)

czy Piratów. Sondażowe wzrosty niemieckich popu-

czy nawet wśród… mniejszości seksualnych. Według

listów zbiegły się w czasie z kryzysem migracyjnym.

sondażu CEVIPOF w ostatnich wyborach regionalnych

Napływ uchodźców najprawdopodobniej zaktywizował
część dotychczas biernych politycznie obywateli. To

partia Marine Le Pen – której ojciec nazywał gejów
„anomalią biologiczną i społeczną” – zajęła pierwsze

niepokojące zjawisko, które dowodzi, że populiści mają

miejsce wśród homoseksualistów żyjących w związkach

możliwość nie tylko przejmowania wyborców innych

małżeńskich6. To obrazuje skalę zmian, jakie zaszły

partii, ale i oddziaływania na niezainteresowanych

w elektoracie francuskich populistów.

udziałem w życiu publicznym.
Francuski Front Narodowy na przestrzeni ostatnich

Znając kompozycję grup społecznych gotowych
głosować na populistów, trzeba zadać kluczowe

30 lat zdobywał od 5 do 15 procent głosów w różnych

pytanie: dlaczego ci ludzie dokonują właśnie takiego

wyborach. Tendencja wzrostowa zarysowała się wyraź-

wyboru?

niej dopiero w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Odpowiedź jest równie prosta, co niepokojąca:

w 2014 roku (25 procent) oraz w wyborach regionalnych

chodzi o zgodność światopoglądów i przekonań

w 2015 roku (28 procent). Wiązać to należy w sporej

politycznych partii i ich wyborców. Badania społeczne

mierze z objęciem szefostwa FN przez córkę Jean-Marie

dowodzą, że sympatycy ugrupowań populistycznych

Le Pen – Marine Le Pen – w 2011 roku. Odświeżyła ona

wykazują się natywistycznym, jeśli nie nacjonalistycz-

Wraz ze wzrostem poparcia dla bardziej
restrykcyjnej polityki migracyjnej gwałtownie
rośnie prawdopodobieństwo oddania głosu na
prawicowych populistów.
wizerunek formacji i dokonała zmian programowych

nym podejściem do ładu w państwie. Innymi słowy,

oraz ideowych, co pozwoliło otworzyć FN na nowych

opowiadają się za homogenicznym charakterem

wyborców. W ostatnich latach nabrał on charakteru

społeczeństw i obawiają się różnorodności narodowej

partii masowej, a struktura jego elektoratu siłą rzeczy

czy kulturowej. Co więcej, to właśnie postawy wzglę-

uległa przeobrażeniom. Tegoroczne sondaże dają partii

dem imigrantów są główną motywacją, jaką kierują się

nawet 30 procent poparcia – na podobny wynik Le Pen

wyborcy, oddając głos na partie prawicowo-populi-

może liczyć w rankingach prezydenckich.

styczne. Elisabeth Ivarsflaten, profesor na Uniwersyte-

Wyższe od przeciętnego poparcie dla FN deklarują,

cie w Bergen, dowiodła, że obawy przed imigrantami

tak jak w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesią-

odgrywają dużo większą rolę niż niezadowolenie

tych ubiegłego wieku, mężczyźni, słabiej wykształceni,

z sytuacji materialnej czy brak zaufania do instytucji

6 Olivier Faye, Le FN capte l’attention d’une partie d’electorat gay, Le Monde, 12 avril 2016, http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/04/12/l-attraction-en-hausse-du-front-national-aupres-de-la-communaute-gay_4900269_823448.html#xtor=AL-32280270
(dostęp 20 września 2016).
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politycznych. „Wraz ze wzrostem poparcia dla bardziej

Duża liczba badań społecznych z ostatnich lat wska-

restrykcyjnej polityki migracyjnej gwałtownie rośnie

zuje na silną relację między eurosceptycyzmem a głoso-

prawdopodobieństwo oddania głosu na prawicowych

waniem na partie prawicowo-populistyczne10. Większość

populistów” .

partii głównego nurtu jest proeuropejska, opowiada się

7

O zgodności partii i ich wyborców decydują cechy

za pogłębieniem lub co najmniej utrzymaniem integra-

osobowości i system wartości tych drugich. Podobnie

cji. Przeciwnicy integracji europejskiej często nie mają

jak działacze skrajnych ugrupowań, ich zwolennicy

więc innego wyboru niż UKIP, AfD czy Front Narodowy,

odznaczają się wyższym poziomem autorytaryzmu:

zwłaszcza że politycy tych ugrupowań, wyczuwając

opowiadają się za ściśle uporządkowanym społeczeń-

niszę, sami pozycjonują się jako głos eurosceptyków.

stwem, z jasno określonymi regułami oraz karami za
nieprzestrzeganie ustalonego porządku społecznego8.
Katalizatorem doprowadzającym do oddania głosu
na populistów przez osoby o skłonnościach autory-

Ogólny wniosek z badań społecznych może więc
wydawać się zaskakujący. Przesłanki głosowania na
formacje populistyczne są racjonalne w tym sensie, że
ich wyborcy naprawdę mają poglądy i postawy zbieżne

Rosnące poparcie dla populistów to także
zasługa charyzmatycznych, dobrze wypadających
w mediach liderów o dużych umiejętnościach
retorycznych.
tarnych może też być „nieznośna” sytuacja społeczno-polityczna. Wiele międzynarodowych badań porównawczych dowodzi, że wspólną motywacją skłaniającą
ludzi do popierania ugrupowań populistycznych jest
wysoki stopień niezadowolenia z życia politycznego czy

z popieranymi partiami. Bliskość ideologiczna populistów i ich sympatyków w wielu ważnych kwestiach –
takich jak imigracja, system prawny, integracja europejska czy funkcjonowanie systemu demokratycznego
– sprawia, że wielu politologów sprzeciwia się nazywaniu

funkcjonowania demokracji w kraju9. Populiści, pozując

wyborców tych partii tylko elektoratem protestu, głosu-

na politycznych „outsiderów” i podkreślając, że partie

jącym „na złość” klasie politycznej11.

establishmentu oderwały się od „zwykłych obywateli”,

Sympatycy tych ugrupowań czują się zagrożeni

stają się dla niezadowolonych atrakcyjną alternatywą.

rosnącą, ponadnarodową współpracą gospodarczą

Nie ma przy tym znaczenia, że wielu założycieli ugrupo-

i polityczną oraz konkurencją międzynarodową12. To

wań populistycznych to dawni działacze partii „starego

generalnie gorzej wykształceni, często upośledzeni

systemu”. Wystarcza samookreślanie się mianem polity-

ekonomicznie pracownicy zatrudnieni w tradycyjnych

ka spoza „układu”.

gałęziach gospodarki. Na przestrzeni lat nasilają się

7 Elisabeth Ivarsflaten, What unites right-wing populists in Western Europe?, „Comparative Political Studies”, January 2008,
Vol. 1, No. 41, s. 3–23.
8 Marcel Lubbers, Exclusionistic electorates: Extreme right-wing voting in Western Europe, Ph.D. thesis, Catholic University of Nijmegen, 2001.
9 Tenże, Euro-scepticism and radical right-wing voting in Europe, 2002–2008: Social cleavages, socio-political attitudes and contextual
characteristics determining voting for the radical right, „European Union Politics”, June 2013, Vol. 2, No. 14, s. 183–205.
10 Tamże.
11 Wouter van der Brug, Meindert Fennema, Jean Tillie, Anti-immigrant parties in Europe: Ideological or protest vote?, „European Journal
of Political Research”, January 2000, Vol. 37, No. 1, s. 77–102.
12 Hanspeter Kriesi, Egdar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornschier, Tometeos Frey, West European Politics in the Age
of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2008.
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ich obawy przed utratą pracy oraz tożsamości kultu-

Rosnące poparcie dla populistów to także zasługa chary-

rowej i narodowej, często pod wpływem osobistych

zmatycznych, dobrze wypadających w mediach liderów

doświadczeń czy doniesień medialnych o przenoszeniu

o dużych umiejętnościach retorycznych: Jörga Haidera,

produkcji do słabiej rozwiniętych krajów lub o proble-

Pima Fortuyna, Umberta Bossiego czy współcześnie

mach z asymilacją ludności napływowej. Rewolucja

Marine Le Pen. Nie bez znaczenia jest także umiejętność

postindustrialna czy globalizacja wywołują zmiany

elastycznej zmiany własnego programu, by dotrzeć

społeczne. Część osób zostaje dotknięta marginalizacją

z nim do nowych wyborców. Przykładowo Partia Wolno-

socjalną lub kulturową . Rodzi to poczucie braku norm,

ści w Holandii czy UKIP w Wielkiej Brytanii przestały gło-

zagrożenia, niepokój, frustrację czy zwyczajną złość14.

sić gospodarczo liberalne hasła, zastępując je obietnicą

Jedna z bardziej popularnych wśród socjologów teorii

ochrony państwa dobrobytu poprzez ograniczenie jego

mówi o „przegranych procesu modernizacji”. Choć

dostępności dla obcokrajowców.

13

pojęcie to może wydawać się wartościujące, ci, którzy
lepiej odnajdują się w warunkach globalnej gospodarki,

Trzeba więc prawdopodobnie pogodzić się z myślą,
że ugrupowania populistyczne, przechwytujące wy-

mają jednocześnie bardziej pozytywny stosunek do

borców tradycyjnych partii i umiejące mobilizować do

kulturowej różnorodności czy integracji europejskiej

udziału w głosowaniu dotychczas biernych obywateli,

i współpracy ponadnarodowej. Ta część wyborców

stały się trwałym elementem politycznego krajobrazu.

staje się mniej podatna na apele partii populistycznych

Partie populistyczne są dziś bowiem emanacją prawdzi-

czy skrajnych, które oferują silne przywództwo i proste

wych poglądów milionów Europejczyków. Oszukiwali-

recepty na dręczące ludzi bolączki.

śmy się, myśląc, że jest inaczej.

Przyczyny wzrostu popularności partii populistycznych leżą oczywiście nie tylko po stronie elektoratu.

13 Aleksandra Moroska, Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin
w Polsce), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
14 Kai Arzheimer, Electoral Sociology: Who Votes for the Extreme Right and why – and when?, http://www.kai-arzheimer.com/arzheimer-extreme-right-review.pdf (dostęp 20 września 2016).
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Problemy Wielkiej Brytanii
dopiero się zaczynają
Z ROLANDEM FREUDENSTEINEM rozmawia KONRAD NIKLEWICZ

Konrad Niklewicz: Czy wynik referendum w Wiel-

Problem polega chyba na tym, że badania opinii pu-

kiej Brytanii był zaskoczeniem dla polityków, unij-

blicznej dotyczą zazwyczaj wyborów. W ich przypadku

nych urzędników, analityków i politologów w Brukseli?

badacze mają większe doświadczenie (też zresztą niedoskonałe, bo w ostatnich wyborach w Wielkiej Brytanii

Roland Freudenstein: To było zaskoczenie. I chyba
każdy, kto twierdzi inaczej, post factum próbuje przypisać sobie umiejętność przewidywania.
Jeszcze rok temu nikt nie wierzył, że coś takiego jest

sondaże się pomyliły).
Osobiście uważam, że jednym z powodów tej
badawczej pomyłki mógł być coraz bardziej widoczny
fenomen echo chamber (kabiny pogłosowej) – miej-

możliwe. Może poza Nigelem Farage’em, liderem bry-

sca, w którym głos ulega samowzmocnieniu. Mówimy

tyjskiej skrajnie antyunijnej partii UKIP. Owszem, przez

cicho, a słyszymy się głośno. W kontekście brytyjskiego

Problemy Wielkiej Brytanii dopiero się zaczynają.
Stabilizacja związana z wyborem Theresy May
jest tymczasowa.
kilka miesięcy poprzedzających referendum mieliśmy

referendum efekt echo chamber polegał na tym, że

dziwne uczucie, że dzieje się coś niespodziewanego, ale

ludzie przekonani o przewadze liczebnej zwolenników

sondaże i prognozy brytyjskich ekspertów w ostatnich

pozostania Wielkiej Brytanii w Unii rozmawiali w swoim

tygodniach przed głosowaniem były jednak uspokaja-

gronie i wydawało im się, że ich opinia jest opinią

jące: głosów za pozostaniem w Wielkiej Brytanii będzie

większości. A nigdy nie była! Nawet w Londynie, mieście

więcej. Niewiele więcej, ale jednak. Rankiem 24 czerwca,

globalnym, multikulturowym, za wyjściem Wielkiej

gdy dowiedziałem się o wyniku referendum, byłem

Brytanii z Unii Europejskiej opowiedziało się blisko 40

bardzo rozczarowany.

procent głosujących.

Jak to się stało, że ani autorzy sondaży, ani eks-

Ale 60 procent zagłosowało w Londynie za pozo-

perci badający nastroje opinii publicznej nie zdołali

staniem w Unii. Gdyby decydowały tylko brytyjskie

przewidzieć wyniku referendum? Jeszcze w nocy

miasta, dziś moglibyśmy rozmawiać na inny temat.

z 23 na 24 czerwca ostatnie sondaże wskazywały
na niewielkie, ale jednak zwycięstwo zwolenników
pozostania w Unii Europejskiej.
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W tej części Anglii, w której przeważały głosy za
wyjściem z Unii, zwłaszcza w Midlands oraz na północy

Anglii, panuje ekonomiczna stagnacja, widoczne jest

życia – poczucie, że trzeba z tej Unii uciekać. To globalny

ogromne społeczne niezadowolenie, frustracja. Po-

fenomen. Praktycznie w każdym kraju Zachodu niezado-

wodów tej stagnacji jest wiele: niska konkurencyjność,

wolenie społeczne wyraża się dziś ksenofobią i strachem

szczególnie widoczna w czasach globalizacji; takie, a nie

przed obcymi, nawet jeśli tych obcych jest tak naprawdę

inne tradycje gospodarcze; brak wystarczająco dobrych

mało.

warunków do inwestycji w nowoczesne technologie;
nieadekwatne do potrzeb inwestorów umiejętno-

Tylko jak ten strach przed imigrantami i – po-

ści pracowników – to tylko kilka prawdopodobnych

średnio – przed globalizacją pogodzić z hasłami

przyczyn. Ciężko je wszystkie wymienić, a co dopiero

polityków, że Wielka Brytania po wyjściu z Unii

zdiagnozować ich podłoże. Tymczasem mieszkańcy tych

Europejskiej rozkwitnie, bo będzie mogła swobod-

regionów są źli i szukają prostej, jasnej przyczyny tego,

nie handlować z całym światem, zawierać własne

co postrzegają jako swoje nieszczęście.

umowy, ściągać kapitał z Azji i tym podobne?

Idealnym winowajcami są imigranci. Łatwo powiedzieć, że obcy zabierają miejsca pracy, obcy są winni

Na tym polegał paradoks: każdy słyszał tę część

pogarszających się warunków życia. Sukces kampanii

kampanii „Leave”, która akurat mu pasowała. Te 40 pro-

„Leave” (za Brexitem) polegał na tym, że jej twórcom

cent mieszkańców Londynu, którzy głosowali na „Leave”,

Praktycznie w każdym kraju Zachodu
niezadowolenie społeczne wyraża się dziś
ksenofobią i strachem przed obcymi, nawet
jeśli tych obcych jest tak naprawdę mało.
całą problematykę imigracyjną udało się połączyć

patrzyło pewnie bardziej na Dana Hannana, skrajnie

z Unią Europejską. Przeciwnicy Unii mieli o tyle ułatwio-

liberalnego polityka, jednego z liderów kampanii za

ne zadanie, że po jej znacznym rozszerzeniu w 2004

Brexitem, niż na Borysa Johnsona czy Nigela Farage’a.

roku (między innymi o Polskę) imigracja do Wielkiej

Część ludzi w odcięciu się od kontynentu widziała

Brytanii faktycznie wzrosła. Zwłaszcza w ostatnich

większą szansę rozwoju Wielkiej Brytanii. Oni patrzą na

latach w mniejszych miejscowościach Zjednoczonego

Brukselę, Paryż, Berlin jak na miejsca w stagnacji. Brukse-

Królestwa, we wspomnianych Midlands i na północy

la w ich oczach stała się synonimem złego welfare state.

kraju, ten skok liczby imigrantów był dobrze widoczny.

To prawdziwy paradoks: poglądy tych konkretnych osób

Na to nałożyły się wyeksponowane w każdym rodzaju

– zwolenników wyjścia z UE w celu pozbycia się państwa

mediów obrazki z kryzysu uchodźczego w 2015 roku.

opiekuńczego – są sprzeczne z oczekiwaniami innych

Jestem przekonany, że gdyby nie ten kryzys, gdyby

zwolenników Brexitu, tych z prowincji, którzy chcieliby

nie krążące w internecie zdjęcia i filmy pokazujące ucie-

raczej poczucia bezpieczeństwa, pewności, że państwo

kinierów z Syrii i Afryki Północnej, Brexit by nie nastąpił.

czuwa, że nie rzuci ich na pastwę globalizacji.

Patrząc z tej perspektywy, część odpowiedzialności za

Próbuję zrozumieć motywacje zwolenników

Brexit ponoszą Niemcy, bo swojej polityki z początku

wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale już dziś

2015 roku zachęcającej imigrantów do marszu na północ

widzę, że zaszkodzili sami sobie. Wielka Brytania idzie

nie skomunikowali z partnerami unijnymi. To niemieckie

w stronę gospodarczej recesji, która tylko wzmocni

moralizowanie wywołało wśród wielu Brytyjczyków

frustracje zwolenników „Leave” z Midlands. Problemy

– już wcześniej przekonanych, że imigranci są winni

Wielkiej Brytanii dopiero się zaczynają. Stabilizacja

gospodarczej stagnacji i pogarszających się standardów

związana z wyborem Theresy May jest tymczasowa.
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Brexitowy deal będzie dla Brytyjczyków wielkim rozczarowaniem.

Brytyjczycy potrzebują kilku miesięcy, żeby przygotować negocjacje. To dlatego jeszcze nie składają formalnego wniosku o uruchomienie procedury opisanej

Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej pań-

w artykule 50 traktatu. Nie mają żadnych negocjatorów

stwo członkowskie postanowiło z niej wystąpić. Jak

w zakresie handlu, gospodarki. Mówiąc w pewnym

przeprowadzić rozwód?

uproszczeniu, muszą ich znaleźć, wynająć na rynku.
Dziś byłoby więc bez sensu naciskać na Wielką Brytanię,

Widzę dwa możliwe zakończenia. Pierwszy scenariusz to „minimalny Brexit”. Wielka Brytania występuje
z Unii, ale w zamian za zaakceptowanie swobody

próbować ją zmusić, żeby złożyła formalny wniosek
i uruchomiła stoper.
Emocjonalne wypowiedzi na przykład przewodni-

przepływu osób i pracowników z i do Unii Europejskiej

czącego Parlamentu Europejskiego Martina Schultza,

zachowuje pełen dostęp do wspólnego rynku unijnego.

żeby już, natychmiast Wielka Brytania składała wniosek,

Czyli, upraszczając, prawie nic się nie zmienia, z tym że

to były niepotrzebne nerwy pierwszych dni po referen-

Wielka Brytania nie ma już bezpośredniego wpływu

dum. Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała absolutnie

W naszym wspólnym interesie jest„minimalny
Brexit”, w miarę miękkie lądowanie.
Chcemy Wielkiej Brytanii, która ma dostęp
do naszego wspólnego rynku, ale w zamian
akceptuje swobodny przepływ osób.
na stanowienie przepisów, których musi przestrzegać.

rację, kiedy mówiła, żeby procedować spokojnie. I że

No i nadal musi przekazywać Unii pieniądze – tak jak

nie chodzi o ukaranie Brytyjczyków – w końcu to ich su-

Norwegia albo Szwajcaria.

werenna decyzja, mieli do niej prawo! – tylko o to, żeby

Drugi scenariusz nazywam „brudnym”. Polega na
tym, że w określonym w traktacie czasie nie uda się wy-

wynegocjować najlepsze możliwe porozumienie.
Zakładam, że dopiero na początku 2017 roku rząd

pracować porozumienia między Wielką Brytanią a po-

w Londynie złoży papiery uruchamiające procedurę na

zostałymi krajami Unii. Zapada cezura, z dnia na dzień

podstawie artykułu 50.

Wielka Brytania i Unia Europejska stają się dla siebie
„państwami trzecimi”. A to znaczy, że powstają bariery.

Dlaczego Unia Europejska powinna dać Wielkiej

Po pierwsze, cła. Po drugie, pozacelne bariery handlowe

Brytanii czas? Skoro teraz każdy ma dbać o swoje

związane z regulacjami rynkowymi (branżowymi itp.).

interesy, w interesie Unii byłoby jak najszybsze

Drugi scenariusz byłby katastrofą. Zaszkodziłby
Unii, ale najbardziej zaszkodziłby Wielkiej Brytanii. Dla

uruchomienie formalnej procedury. Tykający zegar
działałby na naszą korzyść…

„dwudziestki siódemki” Wielka Brytania to 8 procent
całego handlu. Dużo. Jednak dla Brytyjczyków pozostałe
27 krajów Unii to ponad 50 procent eksportu.
Brytyjscy politycy mogą dużo mówić i ogłaszać
różne wizje przyszłości, ale innego scenariusza niż któryś
z tych dwóch nie ma. Brytyjczycy muszą to zaakcepto-
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Pośpiech nie ma sensu. Po co mielibyśmy się
spieszyć? Żeby zrobić „pokazówkę”, czym kończy się
głosowanie za wyjściem z Unii? To byłoby dziecinne
zachowanie.
Pamiętajmy, że nawet przy dobrze wynegocjowa-

wać. Albo zgoda na swobodę przepływu osób, albo brak

nym układzie wyjścia Brytyjczycy będą mieli gorzej.

dostępu do wspólnego rynku.

Innymi słowy: bez względu na wszystko Wielka Brytania
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już teraz ma zagwarantowany los państwa, które jest

nywanie Szkocji do Grenlandii może oczywiście wyda-

przykładem efektów wyjścia z Unii. Negatywnych efek-

wać się humorystyczne, ale piszemy tę historię po raz

tów. I będzie dawać lekcję wszystkim przeciwnikom Unii.

pierwszy, potrzebujemy jakichś wzorców, podpowiedzi.

Nie uważam, że Brexit uruchomi falę referendów
w innych krajach. Tacy politycy jak Geert Wilders czy

Czy po rozwodzie z Wielką Brytanią trzeba

Marine Le Pen domagają się referendów, bo chcą zmobi-

będzie coś zmienić w europejskiej konstrukcji?

lizować swoje elektoraty, spolaryzować społeczeństwa.

Przedstawiciele rządzącej w Polsce partii twierdzą,

Niekoniecznie wierzą, że wygraliby referendum.

że konieczna jest rewizja traktatów.

Proszę zauważyć, że na przykład w Niemczech popularność kanclerz Angeli Merkel znowu rośnie.

Życzę im powodzenia… Poważnie, takie opowieści
to bajki. W najbliższych latach nie widzę żadnej moż-

Jak w takim razie rozmawiać z Brytyjczykami?

liwości reformy traktatów, także dlatego, że w wielu
krajach te reformy musiałyby być przyjęte w drodze

Przede wszystkim racjonalnie. W naszym wspólnym interesie jest „minimalny Brexit”, w miarę miękkie
lądowanie. Chcemy Wielkiej Brytanii, która ma dostęp

referendum. We Francji 60 procent ludzi jest przeciw
ever closer union, a w Niemczech nawet 68 procent.
Najważniejszym zadaniem nie powinno być mar-

do naszego wspólnego rynku, ale w zamian akceptuje

nowanie energii na pisanie kolejnego traktatu, lecz

swobodny przepływ osób. Jestem przekonany, że model

przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Musimy sobie

wynegocjowany przez Wielką Brytanię będzie przypo-

poradzić z tymi instrumentami, które dziś mamy, ale

minał model islandzko-norweski.

które właśnie powstają (na przykład Unią Bankową).

Tak naprawdę największym problemem jest Szko-

Owszem, fala populizmu, której jesteśmy świadka-

cja, której mieszkańcy – tak samo jak szkoccy liderzy

mi w Europie, bardzo utrudnia działania. Nadal jednak

polityczni – stanowczo domagają się pozostania Szkocji

wierzę w zdrowy rozsądek Europejczyków, a nawet w to,

W jednym konkretnym obszarze większość obywateli
Europy widzi wzmocnienie integracji. Tym obszarem
jest bezpieczeństwo.
w Unii Europejskiej. Wbrew pozorom dużym błędem

że on powoli rośnie, zwłaszcza w tych krajach, które

byłoby doprowadzenie do rozpadu Wielkiej Brytanii, do

w ostatnich latach działały bardzo nieodpowiedzialnie.

niepodległości Szkocji. W ferworze o tym zapominamy:

Mam na myśli przede wszystkim dwa kraje śródziem-

co wówczas działoby się w Hiszpanii, co w północnych

nomorskie – Hiszpanię i Portugalię. Grecja to przykład,

Włoszech? Doprowadzenie do sytuacji, w której Szkocja

że czasem po prostu trzeba dać elitom i społeczeństwu

ogłosiłaby niepodległość, mogłoby uruchomić niebez-

czas, by mogły dojść do własnego wniosku, że nie obej-

pieczne procesy, na którymi nie da się zapanować. Jeśli

dzie się bez reform.

Szkocja naprawdę wyjdzie ze Zjednoczonego Królestwa,

W jednym konkretnym obszarze większość obywa-

będziemy mieć do czynienia z falą ruchów nacjonali-

teli Europy widzi wzmocnienie integracji. Tym obszarem

stycznych. To nie byłoby dobre dla Unii Europejskiej, ba,

jest bezpieczeństwo: działania antyterrorystyczne,

dla całej Europy.

lepsza ochrona granic i większe możliwości reagowania

Może więc trzeba konstruować jakieś rozwiązanie

z użyciem sił zbrojnych na zagrożenia zewnętrzne. To

wzorowane na kazusie Grenlandii, która częściowo jest

ostatnie ma być osiągnięte poprzez lepsze zarządzanie

poza Danią, ale częściowo pozostaje jej częścią? Porów-

i łączenie zasobów wojskowych. To najważniejszy obszar

Problemy Wielkiej Brytanii dopiero się zaczynają
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działania Unii Europejskiej niezwiązany z gospodarką,

– nieograniczone emisje obligacji strefy euro. Zresztą nie

w którym w nadchodzących latach będzie następować

bardzo sobie wyobrażam, jak Francja miałaby się pod-

integracja. Unia Europejska nie powinna zastępować

porządkowywać ewentualnemu ministrowi finansów

NATO, ale lepiej z Sojuszem współpracować, dzielić się

strefy euro. Żadnych strategicznych zmian, oprócz już

zadaniami. W obecnych czasach zagrożenia nie są ani

uzgodnionej Unii Bankowej, nie będzie. Budżetu strefy

wyłącznie „cywilne”, ani wyłącznie wojskowe. Granica

euro także nie.

między bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym

W propozycjach polskiego rządu brakuje mi pewnej

zaciera się szybko. Ważne jest, że w tym konkretnym

logiki. Jarosław Kaczyński twierdzi, że chce silnej Unii

przypadku Wielka Brytania może odegrać znaczącą

budowanej na koncepcji „Europy ojczyzn”. To zdanie

rolę. Jeśli Unia Europejska zdoła pokazać, że dzięki niej

jest wewnętrzne sprzeczne. Albo „silna”, albo „ojczyzn”.

życie staje się choć trochę bardziej bezpieczne, odzyska

Europa ojczyzn prowadzi przecież właśnie do dyktatu

zaufanie wielu obywateli.

Niemiec i Francji, bo nie ma nikogo, kto – tak jak dziś
robi to Komisja Europejska – broni mniejszych państw.

Czyli odpowiedzią na Brexit nie będzie stworzenie Unii w Unii, na przykład na bazie pogłębienia

To jest iluzja, że bez paneuropejskich instytucji da się
Unią zarządzać.

politycznej i gospodarczej strefy euro?
Brexit osłabi Unię Europejską czy ją wzmocni?
Propozycje w tym duchu, które ostatnio się pojawiały, formułowane na przykład przez lidera francu-

Jak wszystko w życiu to, co wydarzyło się w Wielkiej

skiej partii Republikanie, byłego prezydenta Nicolasa

Brytanii, ma swoje plusy i minusy. Na razie minusy są

Sarkozy’ego, sprowadzają się do jakiejś ogólnej wizji

bardziej widoczne. Zachód jest osłabiony, wyobrażam

dominium francusko-niemieckiego. Niemcy, mówiąc

sobie, że 24 czerwca 2016 roku na Kremlu strzelały korki

dyplomatycznie, nie muszą być takim tworem zainte-

od szampana. To jest znak, że dzieje się coś złego.

resowane.

Będzie nam brakowało pragmatyzmu Brytyjczyków

Owszem, będzie silniejsza koordynacja fiskalna.

w sprawach handlowych. Jest większe ryzyko, że w Bruk-

Ale dla Niemców nie do zaakceptowania jest „unia

seli będzie teraz panował bardziej biurokratyczny duch.

transferowa”, czyli sytuacja, w której Niemcy byłyby

Ale patrząc z drugiej strony, w niektórych sprawach

automatycznie zobligowane do płacenia za długi na

Brytyjczycy blokowali całą Unię.

przykład Francuzów, poprzez – także tytułem przykładu

Roland Freudenstein – wicedyrektor i szef działu badań fundacji politycznej Europejskiej
Partii Ludowej Wilfried Martens Centre for European Studies. W latach 1995–2001 dyrektor
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
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Czy Europejczycy
myślą po europejsku?
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Europejska opinia publiczna teoretycznie istnieje,
pobudzana obawami. Ale prawdziwej europejskiej
przestrzeni publicznej, res publica Europeana, jak nie
było, tak wciąż nie ma.

uważamy, że UE powinna odgrywać bardziej aktywną rolę
na świecie – średnia europejska to 74 procent, przy czym
opinia ta najpopularniejsza jest w Hiszpanii (90 procent),
a najmniej zwolenników ma w Wielkiej Brytanii (55 procent); w Polsce twierdząco odpowiedziało 61 procent
respondentów. Jednocześnie te same badania wskazują,
że co najmniej połowa z Europejczyków następujące
zagrożenia uznaje za najpoważniejsze w swoich państwach: ISIS – od 93 procent w Hiszpanii do 69 procent
w Szwecji (73 procent w Polsce); zmiany klimatyczne

Europejczycy, choć nie wszyscy i nie wszędzie
w podobnym stopniu, już teraz zajmują się w debacie
publicznej tymi samymi sprawami: zagrożeniem ze

– od 89 procent w procent Hiszpanii do 54 procent
w Polsce1.
Nie we wszystkich państwach większość zgadza

strony ISIS, globalnymi zmianami klimatu, zastojem

się natomiast co do pozostałych zagrożeń i mniej niż

gospodarczym, cyberatakami, a także – do pewnego

połowa ankietowanych gotowa jest uznać za poważ-

stopnia – napływem uchodźców z Syrii. Co więcej,

ne zagrożenia: sytuację gospodarczą – 35 procent

Na papierze wszyscy Europejczycy mogą bać się
tego samego, lecz w rzeczywistości każdy ze
strachów przeżywają osobno.
dokładnie w tej kolejności wagi problemów „europejska

w Szwecji, 38 procent w Niemczech, 48 procent w Wiel-

opinia publiczna” zgadza się, by Unia Europejska odgry-

kiej Brytanii i Holandii; cyberataki – 41 procent w Grecji,

wała bardziej aktywną rolę w rozwiązywaniu globalnych

48 procent na Węgrzech; dużą liczbę uchodźców z Syrii

problemów.
Według raportu z badań amerykańskiego Pew
Research Center z czerwca bieżącego roku w większości

i Iraku – 24 procent w Szwecji, 31 procent w Niemczech,
36 procent w Holandii, 42 procent w Hiszpanii, 45 procent w Holandii (Polska wygląda w tym zestawieniu na

1 Bruce Stokers, Richard Wike, Jacob Poushter, Europeans Face the World Divided, Pew Research Center, 13 June 20016, http://www.
pewglobal.org/2016/06/13/europeans-face-the-world-divided/ (dostęp 21 września 2016).
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najbardziej wystraszoną – 73 procent respondentów

europejskiego standardu. Czyli nic nowego – co prawda

obawia się napływu uchodźców; na drugim miejscu,

na zmianę tego stereotypu pracowano w Polsce latami,

z 69 procentami, plasują się Węgry).

ale wystarczył niespełna rok, by uproszczenia powróciły

Tyle sondaże. Wyraźnie wskazują na problemy

na nasze życzenie. Próżno dziś napominać, że wystar-

daleko wykraczające poza zasięg oddziaływania poje-

czyło w imię chrześcijańskiego miłosierdzia zadeklaro-

dynczych państw narodowych. Jak więc jest możliwe, że

wać pomoc uchodźcom, a w imię solidarności gotowość

jednocześnie rosną w Europie nastroje separatystyczne,

wsparcia krajom, które nie radziły sobie z napływem

Brytyjczycy zdecydowali się opuścić wspólnotę, a pań-

ludności. Faktycznie zaś uchodźcy i tak nie chcieliby do

stwa, których powodzenie zależy od idei solidarności,

Polski przyjechać, tak jak nie chcą przyjeżdżać na Litwę.

manifestacyjnie z nią zrywają?

Z uzgodnionej liczby 1,1 tysiąca osób Wilno jak dotąd

Wyjaśnienie jest proste. „Europejska opinia publicz-

zarejestrowało 102 przybyszy, z czego jedna rodzina już

na” istnieje teoretycznie. Na papierze wszyscy Europej-

uciekła do Szwecji. Imigranci nie zamierzają pozostawać

Kolejnym pokoleniom Europejczyków, szczególnie
w obliczu rosnących w siłę nacjonalizmów,
trzeba coraz częściej przypominać o doświadczeniu
II wojny światowej, które ufundowało najtrwalszy
jak dotąd projekt pokojowej koegzystencji narodów.
czycy mogą bać się tego samego, lecz w rzeczywistości

nawet w dużo bardziej zamożnej i różnorodnej kultu-

każdy ze strachów przeżywają osobno.

rowo Francji, lecz przedostają się do Niemiec i Wielkiej

Można to próbować zilustrować na przykładzie polskich lęków. Badania pokazują, że obawa Polaków przed
obcymi jest największa w Europie. Ten strach ma wiele

Brytanii. Ale to na Polskę spadają do dziś gromy za
niesolidarną postawę – mleko się rozlało.
Nie ma europejskiej przestrzeni publicznej, w któ-

różnych źródeł, a jednym z nich jest niemal całkowity

rej toczyłaby się realna debata dająca przeciwnym

brak doświadczeń kontaktu z innymi kulturami, jaki

argumentom prawo do wybrzmienia i krytyki; w której

cechuje większość Polaków.

dyskusja przekracza narodowe ramy i rzuca światło na

Całkowicie w zgodzie z wolą większości swoich

różne racjonalności z różnych punktów widzenia, w za-

obywateli Polska postanowiła więc poświęcić ideę, na

leżności od zabarwienia ideowego, ale także geograficz-

której przez lata budowała swoją pozycję – ideę solidar-

nej lokalizacji w ramach kontynentu.

ności. Rząd zadecydował: nasz kraj nie zamierza przyjąć

Ideał europejskiej przestrzeni publicznej, w któ-

uchodźców w takiej liczbie, jak Szwecja czy Niemcy

rej decyzje polityczne pozostają w ścisłym związku

(na czele listy państw-gospodarzy i zarazem najmniej

z debatą prowadzoną obok instytucji politycznych

obawiających się uciekinierów z Bliskiego Wschodu),

przez wielonarodową i coraz bardziej splątaną rodzin-

i głośno o tym mówi, choć przecież uchodźcy wcale nie

nymi losami wspólnotę Europejczyków spotykających

zamierzali do Polski przyjeżdżać.

się w związku z kontaktami handlowymi i wymianą

Strategiczny błąd rządu PO został pogłębiony przez

w ramach wspólnego rynku, wspólnymi studiami na

rząd PiS-u. Być może łatwiej byłoby go uniknąć, gdyby

uniwersytetach, rozmowach podczas coraz częstszych

nie kampania wyborcza, choć czy na pewno?

i tańszych podróży, nie ziścił się.

Efekt jest taki, że w mediach krajów zachodnioeu-

Były podejmowane próby. Najważniejsza do tej

ropejskich pojawił się przekaz o chciwych Polakach,

pory debata stawiająca kwestię europejskiej przestrzeni

którzy nie potrafią się zachować, odwdzięczyć za

publicznej, będąca także swego rodzaju postmoderni-

podarowane im miliony euro, względnie dostosować do

stycznym eksperymentem, została wywołana przeszło
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dekadę temu przez Jürgena Habermasa, który testował

Manifestacja Habermasa, owszem, pobudziła debaty

wówczas możliwość przeniesienia swojej teorii w prak-

na kontynencie, ale jeśli idzie o ideał transnarodowej

tykę.

wymiany opinii, zawiodła na całej linii. Polemiki po

31 maja 2003 roku w odpowiedzi na interwencję

hiszpańsku odnosiły się wyłącznie do tekstu Savatera,

Stanów Zjednoczonych w Iraku i zarysowującego się

włoskie do artykułów Eco oraz Vattima, niemieckie

pęknięcia między krajami „nowej” i „starej” Europy

niemal pominęły odniesienia do tych debat w innych

Habermas opublikował wraz z Jakiem Derridą i grupą

krajach, a w prasie brytyjskiej debaty w ogóle nie

intelektualistów artykuły w kilku tytułach prasy europej-

zauważono. Tak wyglądała wówczas intelektualna

skiej. Umberto Eco zaprezentował swoje stanowisko we

kondycja Unii Europejskiej. Dekadę później i w obliczu

włoskiej gazecie „La Repubblica”, Gianni Vattimo w tak-

jeszcze większych napięć raczej nie jesteśmy bliżsi celu,

że włoskiej „La Stampie”, Adolf Muschg w szwajcarskiej

i to pomimo upowszechnienia się nowych technologii.

„Neue Züricher Zeitung”, Richard Rorty w niemieckiej

Facebook powstał zaledwie rok później. Początkowo

Potrzeba europejskiej wspólnej sfery publicznej
powinna rosnąć wraz z kryzysami, które targają
Europą i w których obliczu oczekuje się wspólnej
europejskiej odpowiedzi.
„Süddeutsche Zeitung”, Fernando Savater w hiszpańskiej

szansy dla europejskiej debaty publicznej upatrywano

„El Pais”. Inicjatorzy napisali wspólny tekst, który ukazał

jeszcze właśnie w mediach społecznościowych i interne-

się w niemieckiej „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i we
francuskiej „La Libération”. Celem – poza przypomnie-

towych blogach.
Znów jednak przyszedł zawód. Ani blogi, ani Face-

niem oświeceniowego dziedzictwa Europy i przestrogą

book nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Domeną

przed wstąpieniem na zgubną drogę militaryzmu –

tej formy komunikacji szybko stał się narcystyczny,

miało być pobudzenie wzajemnych polemik, debaty

jednostronny monolog, prowadzony jednocześnie

transnarodowej.

przez miliony głosów – cóż z tego, że na te same tematy,

Zrealizować się miał w ten sposób kolejny krok na

skoro w większości przyczynkarski, bez krzty refleksji

drodze do czegoś na kształt europejskiej przestrzeni

i coraz bardziej sekciarski; w efekcie przestrzeń blo-

obywatelskiej. Parafrazując tytuł książki pod redakcją

gów i mediów społecznościowych stała się raczej tubą

Jerzego Szackiego2, Europa miała sobie przypomnieć,

indywidualnych i społecznych frustracji niż platformą

że może być czymś więcej niż platformą wymiany

komunikacyjną.

ekonomicznej kupców, a zarazem wspólnotą głębszą

W tym samym czasie „stare” media gwałtownie się

niż tylko relacje między dzielącymi ją książętami. Nie

przeobrażały (i nadal się przeobrażają), zwiększając wy-

sposób w pełni docenić znaczenia i symboliki inicjatywy

datki na technologie i promocje, a tnąc obsadę redak-

intelektualistów. Kolejnym pokoleniom Europejczyków,

torską i korespondentów zagranicznych. Ergo: one tym

szczególnie w obliczu rosnących w siłę nacjonalizmów,

bardziej nie mogą stworzyć paneuropejskiej platformy

trzeba coraz częściej przypominać o doświadczeniu

dyskusji. W nowych warunkach nawet powtórzenie

II wojny światowej, które ufundowało najtrwalszy

skromnych rezultatów kampanii Habermasa wydaje się

jak dotąd projekt pokojowej koegzystencji narodów.

o wiele trudniejsze, nie z powodu ograniczeń technolo-

A jednak trudno mówić tu o sukcesie.

gicznych, lecz rozproszenia uwagi.

2 Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. Jerzy Szacki, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1997.
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Poza efektami zmiany technologicznej, które prze-

narodowych. Na to jednak zabrakło miejsca i świetny

obrażają przestrzeń mediów, nie mniejszym wyzwaniem

artykuł z Politico trafił co najwyżej do świadomości

pozostaje arcyludzka selektywna pamięć. Ludzkie

niektórych brukselskich czytelników amerykańskiego

mózgi, w przeciwieństwie do algorytmów komputero-

portalu.

wych, nie są w stanie przezwyciężyć inercji zbiorowych

Potrzeba europejskiej wspólnej sfery publicznej

przyzwyczajeń i uprzedzeń za sprawą jednego skryptu

powinna rosnąć wraz z kryzysami, które targają Europą

czy artykułu. Potrzeba do tego co najmniej pogłębio-

i w których obliczu oczekuje się wspólnej europejskiej

nych debat i symbolicznych manifestacji w przestrzeni

odpowiedzi. Innymi słowy, im bardziej rosną obawy co

publicznej, wiążących emocje z tekstami, które tłuma-

do sytuacji w Europie, tym większego ożywienia należa-

czyłyby skomplikowaną i czasem niełatwą do przyjęcia

łoby się spodziewać w europejskiej sferze publicznej.

historię, bo fakty często mieszają się ze społecznie

Niestety, w mediach masowych takich debat jest jak

ukształtowanymi wyobrażeniami. Oczywisty dla Pola-

na lekarstwo. Projekty powołane do pobudzenia ogól-

ków stosunek podejrzliwości wobec Rosji spotyka się

noeuropejskiej debaty pozostają na marginesie debat

z kompletnym niezrozumieniem w nieobciążonych pol-

narodowych i nie przebijają się, jeśli nie są tworzone

skimi tragediami Grecji czy Włoszech. Z kolei zrozumiałą

w językach i kontekstach narodowych. Powszechny

w Polsce nieufność Grecji do rozwiązań narzucanych

w kręgach biznesowych, akademickich i do pewnego

przez Niemcy trudno wytłumaczyć w samych Niem-

stopnia politycznych język angielski często powoduje,

czech. W środku kryzysu strefy euro w lipcu 2015 roku

że debata bywa fasadowa, bo nie oddaje emocji i sym-

portal Politico opublikował artykuł Davida Patrikarakosa

boli, które można wykorzystać, posługując się językiem

Bez pogłębiania przestrzeni publicznej, znoszenia
fizycznych granic, ale także realnej głębokiej debaty
bez tabu między narodami nie będzie w Europie ani
zrozumienia, ani pokoju.
o Krecie, ilustrujący głęboko osadzoną niechęć miesz-

ojczystym. Świetne inicjatywy, takie jak telewizja

kańców wyspy do Niemców spowodowaną brutalną

Euronews, osiągają skromne pod względem frekwencji

historią ostatniej wojny3.

rezultaty, a próby nieco bardziej ambitne, jak PressEurop

W tym świetle zupełnie inaczej można by było od-

– portal tłumaczący najważniejsze teksty z europejskiej

czytywać reakcje rządu Aten na decyzje Angeli Merkel;

prasy codziennej – bankrutują bez stałego finansowania

jego opór wobec narzuconych przez Berlin rozwiązań

ze strony UE.

ekonomicznych mieszał się z pamięcią o tragicznej historii. Z drugiej strony można było próbować zrozumieć,
że nazistowska historia Niemiec wymogła wprowa-

Niezależne projekty, takie jak Eurozine – magazyn
prezentujący sieć europejskich czasopism kulturalno-politycznych – czy Visegrad Insight, które współtworzy-

dzenie do kultury politycznej tego kraju imperatywu

my jako redakcja Res Publiki Nowej wspólnie z redakto-

rozwoju gospodarczego, bez którego rosła obawa przed

rami z Europy, mają na celu kreowanie owej wspólnej

powtórzeniem się tragedii. Można by było, gdyby ktoś

przestrzeni komunikacyjnej i odnotowują na swoim

w prasie niemieckiej oraz greckiej ów wątek podjął,

koncie pewne sukcesy. Na przykład publikowane w jed-

przedstawiając obce historie i perspektywy w językach

nym czasopiśmie teksty Timothy’ego Snydera dotyczą-

3 David Patrikarakos, Land of vendetta, Politico, 16 July 2015, http://www.politico.eu/article/letter-from-crete-politico-road-trip-greece/ (dostęp 21 września 2016).
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ce pamięci o totalitaryzmach, albo Slavenki Drakulic

i powodem problemów Europy, ale jako konkurencyjna

o feminizmie w krajach postkomunistycznych, ukazują

siła przeciwstawia się wszelkim próbom zrozumienia

się w tłumaczeniu w językach narodowych, wywołując

i tworzenia wspólnej przestrzeni europejskiej. Tak

zazwyczaj żywą debatę, ale celem tych publikacji jest

samo cieszy się ze stawianych na granicach murów, jak

raczej wpływ na świadomość elit niż bezpośrednie

z napięć rodzących się z niezrozumienia i podsyconych

oddziaływanie na szerszą grupę odbiorców masowych.

egoizmów narodowych.

A przecież dopiero w mediach masowych dokonuje się

Nie łudźmy się – teoretyczna „europejska opinia pu-

zmiana, i dlatego dla projektów tak elitarnych ważniej-

bliczna” nie zastąpi wspólnej przestrzeni publicznej, a ta

sza od wyścigu o rząd dusz jest uwaga redaktorów na-

z kolei nie powstanie bez świadomego przywództwa

czelnych gazet i mediów elektronicznych, którzy z tych

politycznego. Wszystkie trzy elementy są natomiast po-

źródeł korzystają w swoich publikacjach.

trzebne Europejczykom, a szczególnie Polakom, bardziej

Jak istotne, choć zaniedbywane jest to zadanie,

niż nam się jeszcze kilkanaście lat temu wydawało, choć-

niech świadczą nieustanne wysiłki rosyjskiej kampanii

by do budowy efektywnych i mających demokratyczną

podsycającej animozje narodowe w Europie. Masowa

legitymizację polityk. Bez pogłębiania przestrzeni

kampania dezinformacyjna, wykorzystująca najnowsze

publicznej, znoszenia fizycznych granic, ale także realnej

technologie, czy zwoływany przez Kreml coroczny

głębokiej debaty bez tabu między narodami nie będzie

światowy kongres separatystów podkreślają akurat to

w Europie ani zrozumienia, ani pokoju. Już zresztą toczy

zagrożenie dla Europy, które Polska powinna najlepiej

się wojna informacyjna. Jeśli ją przegramy, zaczniemy

rozumieć. Rosja Putina nie jest jedynym wyzwaniem

się naprawdę zabijać.

Wojciech Przybylski – ekspert w zakresie polityki europejskiej. Z wykształcenia socjolog
polityki, historyk idei i myśli politycznej, absolwent MISH UW oraz ECLA w Berlinie. Prezes
fundacji Res Publica. Redaktor naczelny Eurozine
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NAPRAWIANIE
WSPÓLNOTY

Jak zbudować
unię antyterrorystyczną
PIOTR NIEMCZYK

Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością
jest tym polem, na którym Unii Europejskiej bardzo
przydałoby się więcej integracji, włączając w to
zmiany prawne. Paradoksalnie, gdyby ta konkretna
integracja przebiegła sprawnie, obywatele UE nigdy
by się nie dowiedzieli, jak bardzo na niej zyskali.

nego centrum przetwarzania danych o osobach i incydentach, wzmocnienie skuteczności działania Frontexu
poprzez zwiększenie jego obecności w placówkach
terenowych (przynajmniej jako stałych obserwatorów na najbardziej zagrożonych odcinkach granicy),
uruchomienie sił szybkiego reagowania, a także
przeznaczenie zwiększonych sił i środków oraz nowe
mechanizmy koordynacyjne do zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej specjalizującej
się w przerzutach ludzi i broni.
Zdarzenia, które rozegrały się pomiędzy 14 a 26 lipca
2016 roku we Francji i Niemczech pokazały, jak nieszczel-

Seria zamachów dokonanych w lipcu 2016 roku

ne są wszystkie bazy danych służb antyterrorystycznych.

we Francji i Niemczech przez zamachowców samobój-

Nie jest tu usprawiedliwieniem, że sprawcy niektórych

ców i osoby najprawdopodobniej niezrównoważone

zamachów nie byli identyfikowani wcześniej ani jako

emocjonalnie, a także kilka prób udaremnionych w ko-

sympatycy radykalnego islamu, ani jako sprawcy bru-

lejnych miesiącach, zwróciły uwagę na to, jak dalece

talnych przestępstw. Po przeanalizowaniu konkretnych

Nowym wyzwaniem okazały się „samotne wilki”.
nieaktualny jest model przeciwdziałania zagrożeniom

przypadków można dojść do wniosku, że zamachy były

terrorystycznym w Europie. I to pod każdym względem:

do przewidzenia. Z podobnymi zachowaniami analitycy

poczynając od wymiany informacji pomiędzy służbami

służb specjalnych mają od wielu lat do czynienia na

odpowiedzialnymi za zwalczanie terroryzmu, poprzez

Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, Afganistanie,

brak realnej kontroli osób podejrzanych o skłonności

Pakistanie, Indiach, Nigerii i stosunkowo od niedawna

do ekstremalnych zachowań, na polityce informacyjnej,

w Bangladeszu. Chociaż terroryzm w Europie jest zja-

dotyczącej istoty zagrożenia, skończywszy.

wiskiem znanym od dawna, opinia publiczna może być

Tym, co wydaje się z punktu widzenia poprawy
bezpieczeństwa najpilniejsze, jest powołanie wspól-
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zaskoczona, że do zamachu nie jest potrzebne specjalistyczne wyposażenie; wystarczą samochód ciężarowy,

nóż, siekiera, maczeta, atrapa pistoletu czy ładunek

cjarne, przede wszystkim we Francji, zaczęły alarmować,

wybuchowy z nawozów sztucznych.

iż w więzieniach dokonuje się intensywna rekrutacja

W ostatnich kilkunastu latach eksperci służb antyterrorystycznych opracowywali kolejne algorytmy

frustratów do komórek radykalnego islamu.
Na nieproporcjonalnie wysoką liczbę ofiar zama-

rozpoznawania zagrożenia: począwszy od analizowania

chów terrorystycznych w Europie1 nałożyła się zwiększo-

(możliwego dzięki wykorzystaniu pozaeuropejskiej

na fala uchodźców i imigrantów napływających z Bliskie-

logistyki i baz szkoleniowych) sygnałów o tworzących

go Wschodu, Afganistanu czy Afryki. Co prawda mało

się siatkach terrorystycznych, poprzez typowanie no-

jest wiarygodnych przesłanek, aby uważać, że wśród

wych siatek radykałów w drodze analizowania danych

uchodźców znajduje się znacząca liczba terrorystów.

telekomunikacyjnych i ze wszechobecnych systemów

Wręcz przeciwnie, ustalone dotychczas trasy kurierów

przechwytywania łączności komórkowej, satelitarnej

tak zwanego Państwa Islamskiego pokazują, że były to

Jednym z najważniejszych osiągnięć wspólnego
systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
powinna być sieć wymiany informacji.
i poczty elektronicznej, a skończywszy na obserwacji

starannie zaplanowane szlaki, wymagające stosunkowo

meczetów i punktów spotkań islamskich społeczności

drogich biletów lotniczych, wiarygodnych dokumentów

religijnych.

i kilku punktów przesiadkowych utrudniających usta-

Te algorytmy muszą być bez przerwy udoskona-

lenie początku i celu podróży. Trzeba jednak przyznać,

lane. Nowym wyzwaniem okazały się „samotne wilki”

że zwiększona migracja spowodowała uruchomienie

– z których najbardziej zapamiętany zostanie prawdopo-

przez zorganizowane grupy przestępcze wielu punktów

dobnie Anders Breivik, człowiek z islamem niemający nic

pośredniczących w przemycie ludzi, a przy okazji prze-

wspólnego – ostatnio częściej (żeby nie obrażać wilków)

mycie broni i innych środków przydatnych do osiągania

nazywane „solo terrorystami”.

nielegalnych celów.

Wcześniejsze sygnały – o zmieniających się meto-

Europejskie służby specjalne podjęły próby przeciw-

dach działania i profilach sprawców – z państw najbar-

działania. Uświadomienie sobie, że w Europie jest coraz

dziej dotkniętych terroryzmem, a także ze Stanów Zjed-

więcej osób podatnych na intensywną propagandę

noczonych (między innymi atak Omara Mateen na klub

ISIS, rozpowszechnianą głównie przez portale społecz-

nocny na Florydzie i aresztowania osób kupujących broń

nościowe, a co za tym idzie gotowych do zachowań

na czarnym rynku) i przede wszystkim z Francji (uczest-

niebezpiecznych, wymagało wprowadzenia nowych

nicy zamachów na redakcję „Charlie Hebdo” i później

elementów analizy sytuacji. Pierwszy – po zidentyfiko-

na dyskotekę Bataclan, paryskie restauracje i okolice

waniu i zrozumieniu nowego zagrożenia – polegał na

stadionu Saint-Denis okazali się być wcześniej wielokrot-

ustaleniu obecności mieszkańców Europy (na przykład

nie notowani przez policję ze względu na skłonności do

ich adresów IP) na podejrzanych forach internetowych.

stosowania przemocy i inne przestępstwa), pokazały, że

Kolejne dotyczą poszukiwania osób kupujących w wirtu-

należy zacząć uwzględniać także inne kryteria i metody

alnych sklepach substancje podwójnego przeznaczenia,

typowania zagrożeń. Tym bardziej że służby peniten-

poszukujących wiedzy o sposobach pozyskania broni

1 W latach dziewięćdziesiątych i bezpośrednio po roku 2000 – z pominięciem lat 2004 i 2005, kiedy dokonano najkrwawszych zamachów: w Madrycie i Londynie – średniorocznie liczba ofiar nie przekraczała dziesięciu.
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lub wytworzenia materiałów wybuchowych, interesują-

niającej informacje uzupełniające). Ten system, dostępny

cych się stronami www, na których zbiera się pieniądze

teoretycznie wszystkim funkcjonariuszom policji i służb

lub rekrutuje ochotników do Syrii i Iraku.

granicznych państw Unii Europejskiej, jest jednak zbyt

Okazało się jednak, że także te stosunkowo nowe

obszerny i zbyt mało konkretny, aby mógł dawać mocne

algorytmy postępowania w konfrontacji ze zdarze-

podstawy do działań kontrterrorystycznych. Zgodnie

niami w lipcu tego roku we Francji i w Niemczech nie

ze wspólnym Rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006

wystarczyły. Antyterrorystyczne ośrodki analityczne

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006

zrozumiały, że propaganda dżihadu, przede wszystkim

roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użyt-

radykalnych organizacji z Iraku, Syrii, Libii lub Nigerii, do-

kowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej

ciera do osób z zaburzeniami emocjonalnymi, frustratów

generacji (SIS II) w systemie znajdują się między innymi

z kryminalną przeszłością, kiedyś bardzo dalekich od

wpisy „dotyczące osób lub przedmiotów wprowadzane

nauk Koranu (niestroniących od alkoholu czy narkoty-

w celu przeprowadzenia kontroli niejawnych lub kontroli

ków), biernych odbiorców przekazów telewizyjnych czy

szczególnych”2. Oznacza to możliwość uruchomienia na

doniesień na portalach internetowych, wmawiających,

przykład niejawnego przeszukania bagażu, obserwacji,

że przemoc może nadać sens nieudanemu życiu.

a przede wszystkim powiadamiania właściwej służby

Uruchomione w większości państw UE centra
antyterrorystyczne uprzedzają się nawzajem o tym,
że określona osoba może przekraczać zewnętrzne
lub wewnętrzne granice strefy Schengen
w ustalonym czasie lub miejscu.
Czy wśród prawdopodobnie kilkunastu funkcjonujących w Europie systemów wymiany informacji
związanych z bezpieczeństwem nie ma takiego, który

o pojawieniu się poszukiwanej osoby lub przedmiotu
w określonym miejscu3.
Doświadczenie pokazało, że nawet tak działający

pozwalałby na typowanie takich osób? Niestety, nie.

SIS jest jednak niewystarczający w przypadku zagrożeń

Jednym z najważniejszych osiągnięć wspólnego

terrorystycznych. Dlatego uruchomione w większości

systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycz-

państw UE centra antyterrorystyczne uprzedzają się

nym powinna być sieć wymiany informacji. Centra

nawzajem o tym, że określona osoba może przekraczać

antyterrorystyczne lub ich odpowiedniki w strukturach

zewnętrzne lub wewnętrzne granice strefy Schengen

bezpieczeństwa państw europejskich zaczęły się nimi

w ustalonym czasie lub miejscu. Niestety, to też nie

wymieniać. Jednym z podstawowych elementów tej

wystarczyło. Zamach w Paryżu w 2015 roku był możliwy

wymiany jest System Informacyjny Schengen (SIS)

między innymi dlatego, że cele ataku wyznaczono we

wspierany przez biura SIRENE (Supplementary Informa-

Francji, a zaplecze logistyczne znajdowało się w Belgii

tion Request at the National Entries – komórki zapew-

i częściowo w RFN. Zawiodła właśnie wymiana informa-

2 Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II), EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:32006R1987 (dostęp 17 sierpnia 2016).
3 Komenda Główna Policji, Co to jest System Informacyjny Schengen (SIS), Policja.pl, http://www.policja.pl/pol/sirene/sis/12473,Co-to-jest-System-Informacyjny-Schengen-SIS.html (dostęp 17 sierpnia 2016).
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cji pomiędzy tymi trzema państwami, z których każde

poddani obróbce islamskich agitatorów, żerujących na

dysponowało danymi w ograniczonym zakresie, niedają-

zaniedbaniach francuskiego systemu penitencjarne-

cymi pełnego obrazu sytuacji.

go, w którym wielu osadzonych pozostawionych jest

Dlaczego w Europie nie udało się stworzyć skutecznego systemu wymiany informacji? Przecież ten

samym sobie.
Trzeba też zauważyć, że państwa najbardziej zagro-

istniejący był skuteczny, gdy śledzono przybywających

żone terroryzmem to także państwa o największych

spoza Europy kurierów Al-Kaidy, a później ISIS lub Frontu

w Europie liczbach ujawnionych przestępstw związa-

Al-Nusra, a także wielu innych osób deklarujących

nych ze stosowaniem przemocy – czyli największą liczbą

zamiar zastosowania przemocy dla zamanifestowania

osób skłonnych zrobić krzywdę przypadkowym osobom

swoich poglądów. Bardzo często w tej drugiej kategorii

lub manifestujących pogardę wobec osób o innym

znajdowali się ludzie o zaburzeniach emocjonalnych lub

statusie społecznym, światopoglądzie, preferencjach

nawet psychicznych. Do niedawna po ustaleniu tego ro-

seksualnych czy poglądach politycznych.

dzaju zaburzeń służby zmniejszały intensywność swoich

Szukając prawidłowości związanych z liczbą osób

działań, wychodząc z założenia, że osoby z dysfunkcjami

gotowych stosować przemoc lub o ustalonych powiąza-

nie są tak groźne, jak świadomi i wyszkoleni terroryści.

niach terrorystycznych, trzeba stwierdzić, że nie istnieje

Lipiec 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, Francji

skuteczna polityka prewencji. Sprawca zamachu na

i Niemczech pokazał, że to nieprawda.

kościół w Normandii był wcześniej skazany za udział

Poważną wadą istniejących baz danych służących
do typowania osób niebezpiecznych jest niemożność

w zorganizowanym związku przestępczym. Cóż z tego,
skoro jedyną konsekwencją tej wiedzy było założe-

Państwa najbardziej zagrożone terroryzmem
to także państwa o największych w Europie
liczbach ujawnionych przestępstw związanych
ze stosowaniem przemocy.
umieszczenia na listach wszystkich osób/grup podej-

nie delikwentowi elektronicznej opaski na nodze, co

rzanych w takiej kolejności, żeby ich nietypowe czy

w żadnym stopniu nie przeszkodziło mu w planowanym

podejrzane zachowanie powodowało skuteczną reakcję.

zamachu.

Za umieszczeniem kogoś na liście nie zawsze idą środki

Jest kilka powodów, dla których służby niechętnie

pozwalające skutecznie zapobiec ewentualnym działa-

wymieniają się „krytycznymi” informacjami. Pierwszy

niom wytypowanej osoby. Co prawda służby brytyjskie

to ochrona praw człowieka. Aby prawidłowo wytypo-

i francuskie chwalą się danymi o kilkunastu udaremnio-

wać osobę gotową uczestniczyć w przygotowaniu lub

nych tylko w 2015 roku próbach zamachów. Ale więk-

przeprowadzeniu zamachu terrorystycznego, trzeba

szość uczestników zamachów we Francji i Belgii w 2015

poznać wiele bardzo wrażliwych informacji na jej temat.

i na początku 2016 roku była znana służbom z powodu

Konstytucje większości państw europejskich zabraniają

ustalenia kontaktów tych osób na Bliskim Wschodzie

ingerencji w prywatność. Charakterystycznym tego

lub w Afryce Północnej, aktywnego uczestnictwa na in-

przykładem może być wyrok federalnego Trybunału

ternetowych formach rekrutujących „żołnierzy” dla ISIS,

Konstytucyjnego w Karlsruhe, który w kwietniu 2016

zbierających pieniądze lub instruujących, jak przyłączyć

roku (już po zamachach w Brukseli i rozbiciu na terenie

się do dżihadu, nie wyjeżdżając z miejsca zamieszkania.

Niemiec siatki planującej samobójczy atak na impre-

Przynajmniej kilku sprawców było wcześniej zwy-

zy karnawałowe w Düsseldorfie w lutym 2016 roku)

kłymi przestępcami kryminalnymi, z doświadczeniem

stwierdził, że zdaje sobie sprawę z zagrożenia terrory-

więziennym, a co za tym idzie, najprawdopodobniej byli

stycznego, ale jednak zbieranie najbardziej wrażliwych
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danych o ludziach, nie tylko obywatelach RFN, wymaga

stosowania przemocy, uczestnicy wymiany przemyśleń

szczególnej kontroli i procedury, zapoczątkowanej ze-

na portalach i czatach o skrajnych poglądach (nie tylko

zwoleniem wydanym przez niezależną od rządu instytu-

islamskich, także ksenofobicznych i rasistowskich, sepa-

cję. Także przekazywanie takich danych służbom innych

ratystycznych czy ultralewackich). Być może umiędzyna-

państw wymaga co najmniej starannego sprawdzenia,

rodowienie takiej bazy danych byłoby także gwarancją,

czy dane przekazane w kontekście zagrożenia terrory-

że znajdą się w niej tylko osoby faktycznie stwarzające

stycznego nie zostaną na przykład w którymś z państw

zagrożenie o charakterze terrorystycznym, a nie na

arabskich lub w Rosji wykorzystane do represji politycz-

przykład opozycjoniści wzywający do obywatelskiego

nych i łamania podstawowych praw człowieka4.

nieposłuszeństwa (zdarzało się już, że niektóre Mukha-

Być może obawa o ewentualne przekroczenie

baraty, służby rosyjskie czy tureckie przekazywały dane

standardów ochrony podstawowych wolności to nie

osób, z którymi miały własne porachunki, niekoniecznie

najważniejszy powód. Niewykluczone, że w pierw-

związane z podejrzeniami o terroryzm).

szej kolejności chodzi o „ochronę własnych aktywów
operacyjnych”. Przekazanie obcym służbom wrażliwych

Usprawnienie wymiany informacji to jeden z postulatów dziewięciopunktowego programu Angeli Merkel

Kluczowe wydaje się wspólne przeciwdziałanie
transgranicznej przestępczości zorganizowanej.
danych o własnym obywatelu albo osobie przebywają-

ogłoszonego wkrótce po serii zamachów w lipcu tego

cej na kontrolowanym terytorium jest czymś w rodzaju

roku. Program wydaje się wart uwagi nie tylko dlatego,

„zaproszenia do werbunku”. Inne służby teoretycznie

że Niemcy to państwo kluczowe (także dla organizacji

mogłyby skorzystać z takiej zachęty i zamiast ob-

terrorystycznej, ze względu na położenie w centrum

jąć wytypowanego człowieka szczególnie staranną

kontynentu i islamską diasporę), ale również dlatego, że

kontrolą, starałyby się go namówić do współpracy

podobne dylematy dotyczą większości krajów Europy

potencjalnie niebezpiecznej i niekorzystnej dla państwa

Zachodniej.

przekazującego informację. Tę nieco inną wersję zasady
„ufaj i sprawdzaj” można by nazwać „ufaj, ale nie dziel

W programie niemieckiego rządu znalazły się propozycje:

się szczegółami”. Także dlatego wśród państw strefy
Schengen obowiązuje umowa, że do danych SIS i SIRENE

•

bezpośredni dostęp mają służby policyjne, kontrwywia-

ry pozwoli na szybką identyfikację radykalizujących

dowcze i antyterrorystyczne, ale już nie wywiadowcze
(bo to właśnie one werbują obcych obywateli). Jedynym

utworzenia „systemu wczesnego ostrzegania”, któsię uchodźców,

•

wzmocnienia personalnego służb odpowiedzial-

sensownym wyjściem, aby wyeliminować takie uprze-

nych za bezpieczeństwo oraz lepszego wyposaże-

dzenia, mogłoby być utworzenie wspólnej bazy danych

nia ich w sprzęt,

(właśnie bazy, nie listy, bo tych już kilka jest), w której

•

rejestrowane byłyby osoby podejrzewane o kontakty
z organizacjami terrorystycznymi, o podatność na mani-

stworzenia ośrodka zdolnego do kontrolowania
komunikacji internetowej terrorystów,

•

włączenia Bundeswehry (a konkretnie sił specjal-

pulację przez terrorystyczną propagandę, ludzie z zabu-

nych) do ćwiczeń przygotowujących aparat bezpie-

rzeniami emocjonalnymi powodującymi skłonność do

czeństwa na wypadek zagrożenia terrorystycznego,

4 Elżbieta Stasik, Niemcy: Ustawa antyterrorystyczna w znacznym stopniu niezgodna z konstytucją, Deutsche Welle, 20 kwietnia
2016, http://www.dw.com/pl/niemcy-ustawa-antyterrorystyczna-w-znacznym-stopniu-niezgodna-z-konstytucją/a-19201601
(dostęp 18 sierpnia 2016).

86

Jak zbudować unię antyterrorystyczną

•
•

•
•

działań prewencyjnych zapobiegających radykali-

ważne jest zwalczanie transgranicznej przestępczości

zowaniu się młodych muzułmanów,

zorganizowanej specjalizującej się w przemycie ludzi

nasilenia współpracy między służbami w Europie,

i broni. Jest to zbieżne z dyskutowanymi propozycjami

w tym lepszej kooperacji przy wymianie informacji

rozszerzenia działalności Frontexu i między innymi

o terrorystach,

uchwalonym na niedawnym szczycie NATO w Warszawie

uchwalenia unijnych przepisów o broni zakazują-

projektem przekazania środków wojskowych do prze-

cych anonimowych zakupów w internecie,

chwytywania i identyfikacji łodzi służących przemytowi

zacieśnienia współpracy ze służbami amerykań-

przez Morze Śródziemne.

skimi,
•

Kluczowe wydaje się wspólne przeciwdziała-

bardziej zdecydowanej deportacji imigrantów,

nie transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

którym odmówiono azylu.

Doświadczenia Europolu pokazują, że szlaki migracji
uchodźców są w coraz większej korelacji z działaniami

W programie tym, podkreślającym znaczenie

przemytników ludzi, broni i narkotyków. Do organiza-

identyfikacji potencjalnych sprawców i konieczność

torów procederu przerzutów w Turcji czy Libii coraz

usprawnienia międzynarodowego obiegu informacji,

częściej zgłaszają się przedstawiciele ISIS i wyznaczają

uwagę zwracają punkty dotyczące działań prewencyj-

im dodatkowe zadania. Ponadto siatki przemytnicze są

nych (mocno powiązanych, jak można się domyślać,

coraz bardziej sprofesjonalizowane i interdyscyplinarne

z identyfikacją potencjalnych sprawców, a przynajmniej

oraz powiązane z procederem prania brudnych pienię-

środowisk, z których mogą się wywodzić) i zaostrzenie

dzy. Zorganizowane zarówno poza granicami UE, jak

postępowania wobec osób, którym odmówiono azylu.

i na jej obszarze nielegalne punkty przerzutowe (w 2015

Te właśnie propozycje rozwinął federalny minister spraw

roku zidentyfikowano ich prawie 400) coraz wyraźniej

wewnętrznych Thomas de Maiziere, który wyjaśniał, że

kreują szlaki uchodźców, a przy ich likwidacji ujawniane

Niemcy przewidują dodatkowe obowiązki dla lekarzy

są narkotyki i broń.

mogących zaobserwować osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, uzupełnienie profilu szkoleń dla pracowni-

Także tradycyjne szlaki przemytnicze, na przykład
kradzionych samochodów, służą transportowi broni,

Europol podkreśla, że nie mniej ważne jest zwalczanie
transgranicznej przestępczości zorganizowanej
specjalizującej się w przemycie ludzi i broni.
ków socjalnych tak, aby byli bardziej wrażliwi na traumę

która poprzez czarny rynek jest dostępna dla siatek

będącą jednym z najważniejszych doświadczeń uchodź-

ekstremistów.

ców (w szczególności nieletnich), ściślejszą kontrolę i we-

Aby zapobiec przemytowi ludzi, od grudnia 2015

ryfikację informacji przekazywanych przez imigrantów

roku międzynarodowe jednostki straży granicznej

przy ubieganiu się o prawo pobytu, przede wszystkim

koordynowane przez Frontex patrolują Morze Egej-

status uchodźcy, uproszczenie procedur ekstradycji

skie. Wzmocnione zostały także wcześniejsze projekty

w razie stwierdzenia realnego zagrożenia. Z pewnością

ograniczenia migracji przez Morze Śródziemne: operacje

obostrzone procedury ekstradycji mają dotyczyć osób

„Tryton” i „Posejdon” (przekształcony pod koniec 2015

łamiących prawo i podających nieprawdziwe informacje

roku w „Poseidon Rapid Intervention”). Przynoszą

w postępowaniu imigracyjnym.

wyraźne efekty, jednak jest ich zbyt mało, by całkowicie

Jednak nie tylko zapobieganie radykalizacji wydaje
się najważniejszym europejskim projektem przeciwdziałania terroryzmowi. Europol podkreśla, że nie mniej

powstrzymać proceder przemytu.
Przeciwdziałaniu przemytowi ludzi dedykowana
jest unijna operacja „Sophia”, prowadzona od połowy
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2015 roku głównie wzdłuż wybrzeży Libii. Na szczycie

petencje są jednak określone bardzo ogólnie i trudno

NATO w Warszawie postanowiono o jej skoordynowaniu

doszukać się jakichkolwiek konkretnych efektów jego

z NATO-wską operacją „Sea Guardian”, zaprojektowaną

działania6. Można mieć wątpliwości, czy proponowane

do zwalczania terroryzmu na szlakach morskich. Na

rozwiązania będą wystarczająco skuteczne, zwłaszcza

szczycie NATO dyskutowano także o możliwości wyko-

w sytuacji, gdy ich wdrożenie będzie rozłożone na lata

rzystania samolotów zwiadu elektronicznego AWACS

(na przykład udostępnianie danych o pasażerach linii

do ustalania podejrzanych jednostek pływających na

lotniczych ma powszechnie obowiązywać dopiero od

morzach międzynarodowych.

drugiej połowy 2018 roku).
Podsumowując, trzeba zauważyć, że najważniej-

Konieczne też są nowe, lepsze podstawy prawne
wspólnych działań, najlepiej na poziomie unijnym.

szych problemów nie da się rozwiązać bez bardziej

Dotychczas najważniejszą unijną regulacją dotyczącą

zdecydowanych regulacji prawnych i organizacyjnych

zwalczania terroryzmu w Europie jest Decyzja Ramo-

niezbędnych z punktu widzenia zwalczania terrory-

wa Rady o zwalczaniu terroryzmu z 13 czerwca 2002

zmu i wspierającej go zorganizowanej przestępczości.

roku (2002/475/WEiSW) . Dokument ten określa jednak

Wydaje się, że UE czeka poważna dyskusja dotycząca

przede wszystkim zasady penalizacji za poszczególne

wprowadzenia nowych, spójnych przepisów, mających

5

UE czeka poważna dyskusja dotycząca wprowadzenia
nowych, spójnych przepisów, mających na celu
nie tylko kolejne definiowanie pojęcia terroryzmu.
czyny związane z terroryzmem, ale nie wskazuje zasad

na celu nie tylko kolejne definiowanie pojęcia terrory-

współpracy przy jego zwalczaniu. Dlatego po zama-

zmu i wskazywanie, jakie czyny należy kwalifikować

chach w 2015 roku Komisja Europejska rozpoczęła kolej-

jako przestępstwa z nim związane. Konieczne jest

ną dyskusję nad projektami dotyczącymi usprawnienia

uruchomienie wspólnego systemu wymiany informacji

współpracy międzynarodowej w obiegu informacji o za-

i koordynacji działań. Jego kluczowymi elementami

grożeniach. Jeden z projektów zakłada utworzenie przez

powinno być:

państwa członkowskie punktów kontaktowych zajmujących się wymianą informacji wywiadowczych w sprawie

•

rozszerzenie instytucji Koordynatora ds. terroryzmu

obiegu broni palnej wewnątrz UE. Przyjęto nowe

poprzez nadanie mu uprawnień koordynacyjnych

przepisy regulujące korzystanie przez służby z danych

i zorganizowanie podległej mu centralnej bazy

o pasażerach linii lotniczych. Nie ma jednak propozycji

danych o osobach i przedmiotach związanych z za-

dotyczącej zwiększenia zakresu informacji o podejrza-

grożeniem terrorystycznym, a także przestępcach

nych osobach, które to dane powinny być dostępne dla

skazywanych za stosowanie przemocy. W ramach

służb policyjnych państw UE, aby bardziej precyzyjnie

kompetencji takiego centrum koordynacyjnego

mogły oszacować zagrożenie w razie pobytu na terenie

mieściłoby się: stworzenie europejskiego systemu

podległym ich jurysdykcji osoby rejestrowanej przez

identyfikacji osób mogących stwarzać zagrożenie,

służby innego państwa.

i to nie tylko ze względu na sprawy światopoglą-

Teoretycznie (od 2004 roku) istnieje w UE stanowisko
Koordynatora ds. zwalczania terroryzmu, którego kom-

dowe, ale i ewentualne zaburzenia emocjonalne;
pełniejsza wymiana informacji z państwami UE

5 Zob.: Brunon Hołyst, Terroryzm, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1142–1161.
6 Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Unijna walka z terroryzmem, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/ (dostęp 19 sierpnia 2016).
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•

i Stanami Zjednoczonymi, oraz w ograniczonym

utworzenie sił szybkiego reagowania działających

zakresie z innymi państwami zagrożonymi terro-

na szczególnie zagrożonych odcinkach granic

ryzmem lub leżącymi na trasach przemytu ludzi

w przypadku, gdy państwo właściwe dla ochrony

i środków wykorzystywanych w sprzecznych z pra-

tego odcinka granicy nie jest w stanie utrzymać nad

wem działaniach;

nim pełnej kontroli;

zapobieganie radykalizacji (także, a może przede

•

usuwania z obszaru UE osób łamiących prawo,

wszystkim w wymiarze społecznym, poprzez takie

podających nieprawdę w postępowaniu imigracyj-

programy, które będą zapobiegać frustracji całych

nym, powiązanych z organizacjami zorganizowanej

grup społecznych; dla ich skuteczności niezbędne

przestępczości.

jest, aby były to projekty międzynarodowe, zorganizowane tak, aby nie tworzyć „gett wykluczonych”
•

•

•

Realizacja programu obejmującego tak wiele

w poszczególnych państwach);

wrażliwych obszarów działania i przetwarzania infor-

ściślejsza kontrola internetu i środków komunikacji

macji wydaje się bardzo trudna, jeżeli nie niemożliwa.

elektronicznej, przede wszystkim we współpracy

Wymagać będzie znalezienia szczególnej formy kom-

z administratorami największych portali społeczno-

promisu w dyskusji o tym, czy ważniejsza jest ochrona

ściowych;

prywatności i praw człowieka czy bezpieczeństwo. Fala

dopuszczalność wykorzystania sił zbrojnych

migracji i islamskiego terroryzmu najprawdopodobniej

(przede wszystkim sił specjalnych i zwiadu elektro-

skończy się w Europie w ciągu kilku, może kilkunastu

nicznego) w przypadku zagrożenia terrorystycz-

miesięcy. Ale terroryzm i przestępczość zorganizowana

nego oraz do identyfikacji jednostek pływających

były, są i będą. Ekstremizm o charakterze islamskim

podejrzanych o przemyt ludzi lub broni w rejonie

zostanie zastąpiony ekstremizmem o podłożu rasistow-

Morza Śródziemnego i Morza Czarnego;

skim albo – jak w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-

wzmocnienie kadrowe i sprzętowe służb granicz-

siątych XX wieku – skrajnie lewicowym lub „narodowo-

nych odpowiadających za zewnętrzne granice

wyzwoleńczym”. Tylko spójna i pragmatyczna polityka

strefy Schengen oraz Frontexu, w tym utworzenie,

wszystkich państw strefy Schengen będzie zdolna mu

wyposażenie i oddelegowanie odpowiednich

zapobiegać i neutralizować jego skutki.

kadr do jednostek terenowych Frontexu, a także

Piotr Niemczyk – ekspert z zakresu bezpieczeństwa, były dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa i podsekretarz stanu odpowiedzialny za telekomunikację
w Ministerstwie Gospodarki, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Jak zbudować unię antyterrorystyczną
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Unia przegrywa walkę o serca i umysły Europejczyków. Kłamstwa wrogów Unii okazują się skuteczniejsze niż racjonale argumenty jej obrońców. Czas na
radykalną zmianę strategii komunikowania Europy.

Dzięki prowadzonemu od ponad 40 lat badaniu Eurobarometru – sondażowi realizowanemu jednocześnie
we wszystkich krajach UE – wiemy, jak kształtowało się
zaufanie obywateli do Wspólnoty. Warto prześledzić
jego zmianę w ostatnich latach, gdy UE (tak jak reszta
świata) przechodziła przez najcięższy od stulecia kryzys gospodarczy.
Otóż jeszcze w 2007 roku, na rok przed wybuchem
światowego kryzysu gospodarczego, zaufanie do UE

Komunikacja unijnych instytucji, prounijnych rządów

deklarowała ponad połowa Europejczyków (57 procent).

i organizacji z obywatelami nigdy nie była najmocniejszą

Pięć lat później twierdząco odpowiedziało 41 procent

stroną europejskiej konstrukcji. Gorzej: dotychczasowe

uczestników paneuropejskiej ankiety. W 2016 roku

doświadczenia sugerują, że właśnie wtedy, gdy Unia

najnowszy Eurobarometr odnotował dramatycznie złe

Europejska przechodziła kryzysy i najbardziej potrzebo-

wyniki: Unii ufało już tylko 33 procent jej mieszkańców,

wała utrzymania dobrego wizerunku w oczach Euro-

55 procent okazało nieufność2. Zaufanie spadło, mimo

pejczyków, unijna komunikacja, rozumiana jako każda

że po 2014 roku europejska gospodarka zaczęła odbijać

próba dotarcia do otoczenia (PR, ale też reklama, dostęp

się od dna, przeprowadzone głębokie reformy zaczęły

do informacji publicznej itp.), najbardziej zawodziła.

przynosić pierwsze efekty.

Nauki społeczne zawsze miały trudność z szacowa-

Oczywiście komunikacja nie decyduje o istocie

niem skuteczności komunikacji. Badacze przedmiotu

unijnego projektu. Sama w sobie nie jest ani jedynym,

twierdzą, że w przypadku podmiotów publicznych, ma-

ani zapewne nawet głównym czynnikiem kształtującym

jących obowiązek komunikować się ze społeczeństwem,

opinię publiczną. O poparciu (lub jego braku) społe-

jednym z celów komunikacji jest kształtowanie wizerun-

czeństw Europy dla UE decyduje przede wszystkim to,

ku – budowanie zaufania1. Przy takim założeniu można

czy i jak te społeczeństwa odczuwają korzyści płynące

ostrożnie uznać, że dający się zmierzyć poziom zaufania

z istnienia Wspólnoty. Jeśli jej obywatele będą przeko-

do komunikującego się podmiotu co najmniej częściowo

nani, że Unia wciąż jeszcze 28 krajów przyczynia się do

pokazuje skuteczność komunikacji.

poprawy jakości życia – ich życia! – że daje im poczucie

1 Zob.: Magdalena Tabernacka, Dlaczego podmioty sfery publicznej powinny dbać o wizerunek i co z tego wynika, [w:] Public relations
w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń, Lex a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012, s. 45–46. Zob. też: Renata Maćkowska, Istota public relations w polityce, [w:] Public relations w teorii i praktyce, red.
Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 325.
2 Badania standardowe Eurobarometru (odczyty wiosenne) nr 67, 75, 85.
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bezpieczeństwa i, last but not least, nadzieję, wówczas

To właśnie jest zadanie dla właściwie prowadzonej

Unia będzie miała społeczne poparcie, nawet jeśli

komunikacji: powinna ona rozbrajać pułapkę „najprost-

komunikacja ze wszystkimi jej interesariuszami (spośród

szego wyjaśnienia”, na tyle skutecznie dostarczając

których obywatele są, rzecz jasna, najważniejsi) nie

informacji (czy raczej „narracji”, rozumianej jako miesza-

byłaby doskonała.

nina faktów i ocen), by obywatele – mimo wrodzonych

Nie można jednak popadać w drugą skrajność

skłonności do intelektualnego lenistwa – chcieli je

i lekceważyć znaczenia komunikacji. Rzecz w tym, że

przyswoić. Bo żeby można było coś ocenić, trzeba o tym

wspomniane odczucia Europejczyków zawsze będą

wiedzieć, umieć przypisać zdarzenia i procesy właściwe-

przynajmniej po części efektem wcześniejszej i obecnej

mu miejscu na osi przyczyn i skutków.

komunikacji. To działa jak sprzężenie zwrotne. Prze-

Historyczne dokonania projektu europejskiego,

ciętny obywatel Unii nie musi wiedzieć, w jaki sposób

takie jak swoboda przepływu osób i towarów, brak

wpływa ona – poprzez prawo, unijny budżet itp. – na

kontroli granicznych, wspólna waluta czy wreszcie

Ludzie mają wrodzoną skłonność do
ignorowania tych faktów, które zmuszałyby
ich umysły do większego wysiłku.
jego codzienne życie. Przeciętny Europejczyk może nie

brak wojny (jako że spory między państwami są roz-

wiedzieć, jaki jest skutek wdrożonych reform dla jego

wiązywane w dialogu), spowszedniały Europejczykom

gospodarstwa domowego – na przykład, że zatrudniają-

do tego stopnia, że uważają je dziś za równie oczy-

ca go firma nie zbankrutowała. Analogicznie, przeciętny

wiste jak powietrze. Kto na co dzień myśli o tym, że

obywatel ma prawo nie wiedzieć, kto faktycznie ponosi

oddycha powietrzem? Nikt. Zaprzątnęłoby ono naszą

winę za złe rzeczy, które go spotykają. Wściekłość milio-

uwagę dopiero wtedy, gdyby go zabrakło. Na tej

nów Europejczyków na zamrożone płace, rosnące ceny

samej zasadzie nikt dziś nie utożsamia najdłuższego

energii, Polaków i Ukraińców zatrudnionych na budo-

w historii Zachodniej Europy okresu bez wojen z UE.

wach w okolicy przelewa się na Unię Europejską. Ludzki

Przeciętny Europejczyk nie zna z autopsji innej rze-

umysł odruchowo szuka najprostszych wyjaśnień.

czywistości, ergo integracja europejska nie może być

Łatwiej obarczyć „Brukselę” winą za kryzys niż wgryźć

źródłem czegoś, co było od zawsze… Statystyki Eu-

się w jego rzeczywiste powody, składające się z wielu

robarometru potwierdzają: podobnie jak w przypad-

elementów (nieodpowiedzialnej polityki budżetowej,

ku poziomu deklarowanego zaufania do UE, z roku

zbyt wysokich kosztów pracy w Europie w porównaniu

na rok spada liczba Europejczyków przekonanych

do konkurentów z Azji i Afryki, spadającej konkurencyj-

o korzyściach płynących z przynależności ich kraju do

ności lokalnych firm w porównaniu do zagranicznych

Wspólnoty. W 2007 roku dostrzegało je 57 procent an-

biznesów, narastających nierównowag ekonomicznych

kietowanych, w 2011 roku o 5 punktów procentowych

itp.). Jak dobitnie wykazał amerykański psycholog

mniej4. Najwyraźniej unijna komunikacja, mimo wielu

i ekonomista Daniel Kahneman, zdobywca Nagrody

podejmowanych prób, często kosztownych i wyma-

Nobla w dziedzinie ekonomii w 2002 roku, ludzie mają

gających wiele pracy, nie przebija się. A nawet jeśli się

wrodzoną skłonność do ignorowania tych faktów, które

przebija, to nie przekonuje, przegrywa z alternatyw-

zmuszałyby ich umysły do większego wysiłku .

nymi narracjami.

3

3 n/a, Yes, I’d lie to you, „The Economist”, 10 September 2016, s. 21.
4 W chwili, gdy powstawał ten artykuł, dane z Eurobarometru dotyczące percepcji korzyści z członkostwa w UE w 2016 roku nie były
jeszcze znane.
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Kampania, jaka przetoczyła się przed referendum

itp., że wyjście z UE się nie opłaci, przyniesie gospodarce

w Wielkiej Brytanii, jest tego najświeższym i dobitnym

straty, z czasem odczuwalne przez zwykłych obywateli.

potwierdzeniem.

Kampania „Stronger In” prezentowała wiele danych,

Tu znów trzeba dać zastrzeżenie: nie ma naukowych
podstaw, by twierdzić, że sposób komunikowania się

których prawdziwości nikt nie zakwestionował.
Obóz „Leave” (zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii

był czynnikiem, który przesądził o wyniku brytyjskiego

z UE) poszedł inną drogą. Swoją komunikację osadził

referendum. Przyczyny są na pewno dużo bardziej zło-

na dwóch prostych jak konstrukcja cepa filarach. Po

żone. Decyzja Brytyjczyków o wystąpieniu ze Wspólnoty

pierwsze, przekonywał, że członkostwo Wielkiej Brytanii

była także efektem rosnących frustracji społecznych,

w UE kosztuje Brytyjczyków 350 milionów funtów tygo-

bliźniaczo podobnych do frustracji wyrażanej w innych

dniowo – i że po Brexixie te „zaoszczędzone” pieniądze

Historyczne dokonania projektu europejskiego
spowszedniały Europejczykom do tego stopnia,
że uważają je dziś za równie oczywiste jak powietrze.
państwach Zachodu, a wywołanej globalnymi zmianami

będzie można przeznaczyć na przykład na służbę zdro-

w gospodarce. Zapewne część Brytyjczyków chciała tę

wia. Po drugie, wmawiał Brytyjczykom, że po wystą-

wrzącą frustrację wyartykułować – referendum świetnie

pieniu z UE w prosty sposób będzie można całkowicie

nadawało się do tego, by wyładować wściekłość, kopnąć

zatamować imigrację do Wielkiej Brytanii. Oba hasła

w stolik i go wywrócić. Na Brexit mogła też zapraco-

odnosiły się do najsilniejszych społecznych emocji, jakie

wać zwyczajna złość wyborców na ówczesny brytyjski

w tamtym czasie panowały w kraju.

rząd (rzecz dość często spotykana w demokracjach)
oraz silnie zakodowane w brytyjskim kulturowym DNA

Brytanii w UE nie kosztuje 350 milionów funtów tygo-

przekonanie o własnej odmienności od reszty Starego

dniowo. Wyjście ze Wspólnoty nie zatamuje napływu

Kontynentu.

imigrantów, ba, może go wręcz zwiększyć – także

Nie można też jednak powiedzieć, że komunikacja

dlatego, że na przykład Francja może po prostu przestać

była całkowicie bez znaczenia. O wyniku referendum

przeszkadzać nielegalnym imigrantom w ich próbach

rozstrzygnęło kilka punktów procentowych (53 : 47).

przedostania się na Wyspy (dziś mniej lub bardziej

Gdyby obozowi proeuropejskiemu udało się prze-

skutecznie Francuzi próbują to robić). Podobnym ordy-

konać kilkaset tysięcy wyborców więcej… Gdyby

narnym kłamstwem było twierdzenie obozu „Leave”, że

brytyjska prasa tabloidowa (i do pewnego stopnia

Turcja wejdzie do Unii Europejskiej w 2020 roku i Anglię

także media opiniotwórcze) nie była tak histerycznie

zaleją miliony imigrujących Turków. Turcja nie wejdzie

antyeuropejska przez ostatnich 30 lat… Gdyby…

do UE za cztery lata; najprawdopodobniej nigdy nie

Stało się jednak inaczej. Kampania przed referendum

zostanie jej członkiem.

mogła być ostatnią prostą, na której wynik ostatecz-

Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia, w którym

nie się rozstrzygnął. W rzeczywistości starły się w niej

ogłoszono wyniki referendum, przedstawiciele zwycię-

nie tylko dwie wizje polityczne (być w UE czy poza

skiego obozu wycofali się z wcześniejszych twierdzeń

nią), lecz także dwie wyraźnie różne strategie komu-

– ku osłupieniu wielu swoich zwolenników. Lider obozu

nikacyjne.

„Leave” Nigel Farage osobiście przyznał, że wykorzy-

Obóz „Remain”, zwany też „Stronger In” (zwolennicy
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Obydwa były też kłamstwem. Członkostwo Wielkiej

stywanie liczby 350 milionów funtów było błędem.

pozostania Wielkiej Brytanii w UE), oparł swoją kampa-

To wyznanie nie miało jednak już żadnego znaczenia.

nię na argumentach ekonomicznych. Przekonywał za

Referendum zostało rozstrzygnięte, obietnica zachowa-

pomocą różnych danych, wyliczeń, opinii ekspertów

nia dla siebie milionów funtów i zatrzymania imigrantów
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najwyraźniej zadziałały. Racjonalne argumenty i wylicze-

da się na jego „klikalność”, czy raczej „wyświetlalność”

nia przegrały.

w serwisach społecznościowych.

Wszystkie instytucje i podmioty, które identyfikują

Oczywiście zmiany wprowadzone przez media

się z Unią Europejską i chcą jej bronić (nie wspominając

internetowe to tylko element rewolucji, jaka dokonuje

o jej oficjalnych instytucjach), muszą wyciągnąć z Brexitu

się w komunikacji. Równie istotnym czynnikiem jest…

wnioski.

nadmiar informacji adresowanych do przeciętnego

Komunikacja zmienia się na naszych oczach. Metody

czytelnika. Weźmy tylko jeden przykład: reklamy

skuteczne 30 lat temu, w czasach przed pojawieniem się

telewizyjne. W 2009 roku przeciętny polski telewidz

internetu, dziś już nie działają. Racjonalne argumenty

oglądał 79 reklam dziennie. W listopadzie 2015 roku

sprawdzały się w czasach, gdy podstawą komunikowa-

już o 30 więcej w porównywalnym czasie spędzonym

nia się ze społeczeństwem były profesjonalne media:

przed telewizorem6. A przecież reklamy telewizyjne to

prasa, radio, telewizja, zatrudniające zawodowych

tylko jeden z wielu komunikatów, którymi odbiorcy są

dziennikarzy i (w większości przypadków) weryfikujące

codziennie otoczeni, by nie powiedzieć – bombardowani.

informacje, oddzielające prawdę od fałszu. Tak działające

Szukając skuteczniejszych form komunikowania się,

media pełniły funkcję strażników bramy informacyjnej,

docierania do odbiorcy i przekonywania go, szeroko

oddawały rzeczywistość taką, jaka ona faktycznie była.

rozumiany obóz obrońców Unii Europejskiej nie jest

Media społecznościowe spowodowały, że dziś już nie

skazany na ponowne wynajdywanie koła. Wartym

ma żadnej bramy. Dowolna bzdura wrzucona przez

rozważenia rozwiązaniem jest naśladowanie taktyk

dowolnego autora może zostać powielona tysiące razy

komunikacyjnych biznesu.

i dotrzeć do większej liczby odbiorców niż najlepiej

Wbrew pozorom firmy, zwłaszcza te duże, działające

udokumentowany, stuprocentowo prawdziwy przekaz

na konkurencyjnych rynkach (na przykład koncerny

zawodowego reportera lub rzecznika instytucji. Obraz

samochodowe, producenci sprzętu elektronicznego,

Racjonalne argumenty sprawdzały się w czasach,
gdy podstawą komunikowania się ze społeczeństwem
były profesjonalne media.
z podpisem „imigranci gwałcą kobiety” będzie rozprze-

producenci dóbr FMCG7), codziennie konfrontują się

strzeniać się w internecie z prędkością światła (nawet

z porównywalnymi wyzwaniami w obszarze komu-

jeśli to fałszywka). Rzetelny tekst o tym, że 73 procent

nikacji. One również starają się dotrzeć z informacją

mężczyzn-imigrantów, którzy w latach 1985–2013

(o swoich produktach) do odbiorców (konsumentów).

osiedlili się w Niemczech, znalazło stałą pracę i zwiększa

W tym wyścigu mają wielu konkurentów, muszą umieć

niemieckie PKB, takiego rezonansu nie wywoła , bo

się przebić, szarpnąć właściwą strunę. Nieprzypadkowo

burzy stereotypy i wywołuje u przeciętnego odbiorcy

te właśnie firmy od lat odwołują się w masowej komuni-

dysonans poznawczy (zaprzeczając temu, co odbiorca

kacji zewnętrznej do emocji. Przykładowo, producenci

uważa) – jest więc odrzucany. To automatycznie przekła-

modnych obecnie samochodów niby-terenowych,

5

5 Posłużyłem się przykładem rzeczywiście opublikowanego tekstu: Liz Alderman, Germany Works to Get Migrant Jobs, The New York
Times, 17 September 2016, http://www.nytimes.com/2015/09/18/business/international/migrants-refugees-jobs-germany.html?_r=0
(dostęp 13 września 2016).
6 Badanie agencji OMD udostępnione autorowi.
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zwanych SUV-ami, nie próbują przekonać potencjalnych

do czystej emocji odbiorcy działa tak samo w reklamie

nabywców faktami, danymi technicznymi. Nie informują

samochodów, jak w kampanii referendalnej, a nowe

w reklamach, ile koni mechanicznych ma silnik, jaki jest

kanały dotarcia w postaci mediów społecznościowych

prześwit podwozia wyliczony w centymetrach i dopusz-

mogą być wykorzystane przez instytucje Unii Europej-

czalny kąt natarcia przednich kół. Nie, producenci tych

skiej z taką samą skutecznością, jaką osiągają koncerny

samochodów oferują obietnicę przygody, pokazując

elektroniczne. Przewodniczący Komisji Europejskiej

w reklamie „wyobrażonego ciebie”, pędzącego po pla-

Jean-Claude Juncker, wygłaszając w połowie września

ży, po górskiej drodze, wyrzucającego fontanny błota

2016 roku przed Parlamentem Europejskim doroczne

i żwiru spod kół. Dziecinne? Przeciętny użytkownik

przemówienie o stanie Unii (State of the Union Address),

SUV-a nigdy w życiu nie zjedzie z asfaltowej drogi, ale

otwarcie przyznał, że jest ona w najcięższym od lat – być

to bez znaczenia. W 2014 roku w Europie sprzedano

może najcięższym od początku istnienia – kryzysie egzy-

2,5 miliona samochodów typu SUV, co dało tej kate-

stencjalnym. Juncker dodał, że Europejczycy nie wiedzą

gorii 20 procent całego rynku sprzedaży samocho-

dziś, po co im Unia – tak dalece zostali zmanipulowani

dów. W porównaniu do roku 2013 liczba sprzedanych

przez krajowych polityków, przypisujących właśnie jej

samochodów tego typu wzrosła o 21 procent8.

każde zło świata (a każdy sukces sobie…)9.

To oczywiście nie znaczy, że Unia Europejska ma

Jest takie angielskie powiedzenie: desperate times

się komunikować tak samo, jak czynią to producenci

call for desperate measures. Dramatyczne czasy wy-

samochodów czy proszku do prania. Przykład reklamy

magają desperackich kroków. Jeżeli unijne instytucje

SUV-a należy potraktować jako intelektualną prowo-

i ich komórki odpowiedzialne za komunikację tego nie

kację, celowe przerysowanie. Unia Europejska nie jest

zrozumieją, być może na własne oczy zobaczymy, jak

„produktem”. Skuteczne dotarcie z własną narracją

w polityce europejskiej będzie weryfikowana inna zasa-

wymaga właściwego wykorzystania tych samych,

da wprost zaczerpnięta z codziennej praktyki biznesu:

niezmiennych mechanizmów psychologicznych i tych

kto nie komunikuje się skutecznie, ten ginie. Nawet jeśli

samych, dostępnych kanałów informacji. Odwołanie się

oferuje znakomity produkt.

7 Angielski akronim od słów „Fast Movable Consumer Goods” – szybko zbywalne dobra konsumpcyjne. W uproszczeniu są to na
przykład masowo sprzedawane produkty spożywcze, chemia domowa itp.
8 Luca Ciferri, SUV and crossover sales grew 21% in Europe last year, Automotive News Europe, 17 March 2015, http://europe.autonews.
com/article/20150317/ANE/150229992/suv-and-crossover-sales-grew-21-in-europe-last-year (dostęp 13 września 2016).
9 Jean-Claude Juncker, State of the Union Address 2016: Towards a better Europe – a Europe that protects, empowers and defends, European
Commission, Strasbourg, 14 September 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm (dostęp 14 września 2016).
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BREXIT
A SPRAWA POLSKA

Nowa polityka europejska
dla Polski
RAFAŁ TRZASKOWSKI

Brexit zmieni Unię Europejską, ale jej nie zniszczy.
Już trzeba się zastanawiać, jak odbudować pozycję
Polski we wspólnocie po rządach PiS-u.

skimi instytucjami. W jaki sposób skutecznie bronić
polskich interesów, kiedy nie ma się sojuszników?
Polityka PiS-u może de facto doprowadzić do praktycznego odejścia od strategicznych celów wyznaczonych po 1989 roku, takich jak rzeczywiste umacnianie
naszej roli w NATO i UE, stworzenie państwa prawa,
przyjęcie i wzmacnianie demokratycznych zasad
i wartości.

Do października 2015 roku celem polskiej dyploma-

Na to zgody nie będzie nigdy. Już dziś trzeba

cji była obrona polskiej racji stanu. W dalszej kolejności

przygotowywać się na odbudowę tego, co obecny rząd

skupialiśmy się też na wzmacnianiu naszej pozycji w Unii

niszczy. Polska bardzo szybko będzie potrzebowała

Europejskiej i kreowaniu dobrego wizerunku Polski –

pomysłu na powrót do europejskiego centrum. Zada-

pierwsze zadanie jest logicznie powiązane z drugim.

niem opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, jest

Krytyczna wobec sytuacji w Polsce rezolucja Parlamentu

wypracowanie takiego planu.

Europejskiego, przyjęta 14 września miażdżącą większością głosów, jest dowodem na to, że PiS-owi wystarczyło

PO była i pozostanie partią jednoznacznie proeuropejską i proatlantycką. Jednoznacznie korzystnie ocenia-

Podstawą europejskiej polityki nowego rządu
(tego, który zastąpi ekipę PiS-u) powinno być
poszanowanie wspólnych wartości.
kilka miesięcy, by zdewastować to, na co kraj pracował

my nasze członkostwo w UE w wymiarze ekonomicznym

przez wiele lat. Przez swoją nieodpowiedzialną i niepro-

(dzięki akcesji odnotowaliśmy w Polsce szybszy wzrost

fesjonalną politykę zagraniczną rząd PiS-u spowodował

gospodarczy – prawie 2 procent PKB rocznie; skumulo-

nie tylko olbrzymie straty wizerunkowe, ale przede

wany wzrost gospodarczy w latach 2007–2015 wyniósł

wszystkim osłabił naszą zdolność promowania polskiej

ponad 28 procent), ale również politycznym (człon-

racji stanu.

kostwo w UE spowodowało zwiększenie polskiego

Pod pozorem wzmocnienia podmiotowości Polska
skonfliktowała się ze wszystkimi najważniejszymi
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bezpieczeństwa).
Podstawą europejskiej polityki nowego rządu (tego,

partnerami – Stanami Zjednoczonymi, Unią Europej-

który zastąpi ekipę PiS-u) powinno być poszanowanie

ską (zwłaszcza z Niemcami) oraz unijnymi i europej-

wspólnych wartości. Z członkostwem w NATO i UE wiążą

Nowa polityka europejska dla Polski

się nie tylko korzyści, lecz także obowiązki: koniecz-

Polski nie stać na antagonizowanie kogokolwiek

ność poszanowania prawa do godności osoby ludzkiej,

– żadnego z naszych partnerów, żadnej z międzynaro-

wolności, szanowania zasad państwa prawa, jak również

dowych instytucji, zwłaszcza unijnych. Do skuteczne-

poszanowania praw człowieka. Te niezbywalne elemen-

go forsowania zdefiniowanych interesów konieczna

ty demokracji tworzą kapitał społeczny, wzmacniają

jest jak największa liczba sojuszników. Dowodem

zaufanie i skłaniają ludzi do współpracy dla budowania

dojrzałości polityki europejskiej jest umiejętność za-

dobra wspólnego – co według wszystkich najnowszych

wierania zmiennych sojuszy, w zależności od sprawy.

badań tworzy podwaliny dla silnego państwa. PiS, pod-

Powinniśmy zawierać je z naszymi strategicznymi

ważając kapitał społeczny, wbrew swojej buńczucznej

partnerami, czyli Niemcami i Francją. Zdanie państw

Przydatnym narzędziem politycznym
w przyszłości może okazać się Trójkąt Weimarski,
dziś bardzo zaniedbany.
retoryce zamiast wzmacniać nasze państwo osłabia je,

naszego regionu (zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej)

ograniczając potencjał potrzebny do osiągnięcia sukce-

też jest ważne, ale nie bardziej niż uczestnictwo

su w zglobalizowanym świecie.
Pierwszym celem nowej polityki europejskiej musi
być maksymalizowanie wpływu Polski na sytuację
w Europie. To powinno być robione umiejętnie: najlep-

w nieformalnej grupie sześciu najważniejszych
państw UE (oprócz nas są to Niemcy, Francja, Włochy,
Hiszpania i Holandia).
Przydatnym narzędziem politycznym w przyszłości

szą drogą jest efektywne wpisywanie naszych inte-

może okazać się Trójkąt Weimarski, dziś tak bardzo

resów w ogólny interes UE. Ciągłe kontestowanie inicja-

zaniedbany.

tyw naszych partnerów i forsowanie własnych żądań,

Ostatnie lata w relacjach z Niemcami były najlepsze

nieuzgodnionych z innymi państwami członkowskimi,

w historii. W dwudziestą piątą rocznicę podpisania Trak-

to droga donikąd. Trzeba zgłaszać własne pozytywne

tatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pod-

inicjatywy (w rodzaju Partnerstwa Wschodniego czy

kreślamy, że Niemcy są naszym partnerem strategicz-

unii energetycznej), aby efektywnie promować naszą

nym, ponieważ łączy nas wspólnota wartości i interesów

rację stanu.

w imię współodpowiedzialności za losy Europy. Niemcy

Europejska filozofia integracji nowego rządu musi

pozostaną nie tylko naszym największym partnerem

być w pełni pragmatyczna. Najpoważniejszych pro-

gospodarczym i handlowym, ale także najskuteczniej-

blemów dzisiejszej Europy, ale również świata, nie da

szym sojusznikiem w zabieganiu o europejską solidar-

się rozwiązać w pojedynkę – dlatego trzeba wspierać

ność i powstrzymywaniu podziału UE. W tej partnerskiej

pogłębianie integracji tam, gdzie ułatwi ona stawianie

współpracy oczywiście nie można unikać tematów

czoła wspólnym wyzwaniom: groźnym zmianom klima-

trudnych. Forum dialogu i szukania rozwiązań stricte bi-

tycznym, agresywnej Rosji, terrorystom z tak zwanego

lateralnych powinien pozostać „okrągły stół”, z udziałem

Państwa Islamskiego i innym szaleńcom. Razem łatwiej

przedstawicieli Polonii i mniejszości niemieckiej. Nowy

zdobyć niezależność energetyczną i poradzić sobie

polski rząd powinien zabiegać o pełną implementację

z kryzysem imigracyjnym, dziś najbardziej palącym.

postanowień polsko-niemieckiego traktatu, w tym

Podejście do integracji nie powinno jednak być dogma-

zwłaszcza zapisów dotyczących nauczania języka

tyczne. Nowy polski rząd powinien chcieć sprzeciwiać

polskiego w Niemczech i stworzenia konkurencyjnych

się inicjatywom, które nie przynoszą Unii Europejskiej

warunków polskim przedsiębiorcom.

wymiernych korzyści, a stoją w skrajnej sprzeczności
z polskim interesem.

Istotny charakter mają dla nas także nasze relacje
z Francją, z którą łączy nas przede wszystkim troska

Nowa polityka europejska dla Polski

99

o jednolity rynek, wspólną politykę obronną i wspól-

gólna dbałość o zabezpieczenie polskich interesów

ną politykę rolną. Naszym celem powinno być także

(zwłaszcza w sektorach wrażliwych). TTIP wraz z umową

utrzymanie Wielkiej Brytanii jak najbliżej UE. Londyn jest

zawartą pomiędzy UE a Kanadą potencjalnie stworzą

bowiem naszym bardzo ważnym sojusznikiem w walce

największą na świecie strefę wolnego handlu. Gdyby

o otwartą Europę, silną poprzez sojusz ze Stanami Zjed-

z powodów politycznych do podpisania TTIP nie doszło,

noczonymi, pryncypialnie traktującą naszych sąsiadów,

próbę należałoby ponowić za kilka lat, pod warunkiem,

którzy łamią prawo międzynarodowe.

że w jeszcze większym stopniu zadbamy o interesy Euro-

Nowy rząd powinien zdecydowanie przeciwstawić
się anachronicznym konstrukcjom geopolitycznym
w rodzaju „Międzymorza”, które w praktyce znaczyłoby
marginalizację Polski w UE i NATO.
Opowiadamy się za podtrzymaniem jedności Zachodu wobec agresywnej postawy Rosji i wojny na Ukra-

py – zwłaszcza przestrzeganie naszych standardów. To
może być zadanie dla nowego polskiego rządu.
Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE stanie się jasne,
że centrum decyzyjne wspólnoty będzie usytuowane
w strefie euro. Kraje bez wspólnej waluty będą generować mniej niż 15 procent unijnego PKB, trudno więc

inie. Celem nowego rządu powinno być wzmacnianie

oczekiwać, że siła ich głosu będzie w UE dominująca.

ukraińskiej państwowości, wspieranie reformatorskiego

To jeden, ale nie jedyny argument za tym, by uznać, że

Obowiązkiem Polski jest poprzeć pomysły
skuteczniejszej walki z terroryzmem na poziomie
unijnym, z odpowiednimi gwarancjami
zabezpieczającymi wolności obywatelskie.
wysiłku władz oraz społeczeństwa Ukrainy (ale także in-

długofalowym celem Polski w Europie powinno być

nych państw sąsiedztwa). Dwustronne relacje muszą się

przyjęcie euro (do czego zresztą jesteśmy traktatowo zo-

jednak opierać także na poszanowaniu wspólnej historii.

bowiązani). Drugim, ważniejszym powodem wejścia do

Polska powinna dzielić się doświadczeniem pomyślnej

strefy euro są korzyści dla polskiej gospodarki – a więc

transformacji, kontynuując wsparcie administracyjne

także dla Polaków. Pod dwoma wszakże warunkami:

oraz podtrzymując pomoc finansową dla Ukrainy w po-

strefa euro musi zakończyć fazę budowania mecha-

staci środków rozwojowych i pomocy humanitarnej.

nizmów, które uniemożliwią powtórzenie się kryzysu

Myśląc o zewnętrznych partnerach UE, nie sposób
nie wspomnieć o Stanach Zjednoczonych. Ameryka to

wany do przyjęcia wspólnej waluty – poprzez zakończe-

nasz przyjaciel, sojusznik, partner. Nie zawsze i nie we

nie procesu konwergencji gospodarczej ze strefą euro

wszystkich sprawach się zgadzamy, ale Polska – tak jak

(także w sferze płac!).

wszystkie kraje UE – powinna pamiętać, że lepszego

Nowy polski rząd powinien skuteczniej niż dziś bro-

przyjaciela, podzielającego nasze wartości, na świecie

nić podstaw integracji europejskiej, jaką jest jednolity

nie ma.

rynek. Nieprzekraczalną linią jest swoboda przepływu

Nowy rząd powinien ponowić nasze poparcie dla
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gospodarczego, a nasz kraj musi być w pełni przygoto-

pracowników i świadczenia usług. Dziś nie wiadomo,

zacieśniania współpracy gospodarczej. Dziś Polska

czy rząd PiS-u zdoła przekonać europejskich partnerów,

powinna popierać podpisanie przez UE i Stany Zjedno-

by w dyskusji o ewentualnym wprowadzeniu płacy

czone umowy handlowej TTIP, która nie tylko zwięk-

minimalnej w całej UE zostały uwzględnione argumenty

szy wymianę handlową, ale również umocni związki

państw takich jak Polska, w których jedną z istotnych

polityczne między sygnatariuszami. TTIP musi jednak

przewag konkurencyjnych jest relatywnie niższa płaca

opierać się na zasadach, które przyniosą stronom

pracowników-specjalistów, przy zagwarantowaniu tej

obopólne korzyści, a naszym obowiązkiem jest szcze-

samej wydajności pracy i jakości.
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Kolejnym priorytetem będzie wzmocnienie bezpie-

nych. Obiecane Turcji trzy miliardy euro na pokrycie

czeństwa energetycznego. Będziemy wspierać rozwój

kosztów pobytu imigrantów na jej terytorium powinny

wspólnej polityki energetycznej bazującej na takich ele-

być wypłacone.

mentach, jak: solidarność w obliczu kryzysu w dostawie

Obowiązkiem Polski jest poprzeć pomysły sku-

energii, rozwój infrastruktury, przejrzystość kontraktów,

teczniejszej walki z terroryzmem na poziomie unijnym

egzekwowanie polityki konkurencji.

(zwłaszcza dalej idącą wymianę informacji), z odpowied-

Z polityką energetyczną jest powiązana strategia po-

nimi gwarancjami zabezpieczającymi wolności obywa-

wstrzymywania zmian klimatycznych. Polska powinna

telskie. To znaczy konieczność pogłębienia integracji

być jej częścią – co zakłada stopniowe odchodzenie od

na tym polu, ale akurat w tej kwestii „więcej Europy”

monopolu energetyki węglowej. Polski kontekst musi

przyniesie korzyści.

być jednak uwzględniony, nie można oczekiwać, że

Podobnie jest z polityką imigracyjną. Powinniśmy

z dnia na dzień nasz kraj zmieni proporcje źródeł energii

w większym stopniu zaangażować się w zabezpiecze-

(dziś ponad 90 procent udziału ma energetyka spalająca

nie zewnętrznych granic UE i pomagać w weryfikacji

węgiel). Niestety, rząd PiS-u jeszcze głębiej wpycha nas

uchodźców pod względem bezpieczeństwa. Jedno-

na pozycję, której w przyszłości nie da się obronić. Ogra-

cześnie Polska powinna sprzeciwiać się pomysłom

niczenia rozwoju energetyki odnawialnej trzeba będzie

wprowadzenia automatycznych mechanizmów roz-

w przyszłości znieść.

działu uchodźców. Nie ma i nie będzie na to społecz-

Nowy polski rząd powinien popierać utrzymanie

nego przyzwolenia – nasi europejscy partnerzy muszą

polityki rozszerzenia UE – co nie znaczy, że Polska

się z tym pogodzić. Rozdział uchodźców musi się

powinna udzielać poparcia in blanco. Kolejne etapy

odbywać na zasadach dobrowolnych. Taka postawa

procesu rozszerzenia mogą następować tylko wówczas,

nie może być jednak tożsama z ucieczką od odpowie-

gdy państwa kandydujące ponad wszelką wątpliwość

dzialności. Solidarność jest naczelną zasadą UE. Polska,

Pozostawienie Polski w szarej strefie geopolitycznej,
jako państwa buforowego, przekreśliłoby wysiłek
całej demokratycznej opozycji z epoki komunizmu,
jak również ostatnich 27 lat.
udowodnią, że zrealizowały (w praktyce, a nie tylko we

która z tej solidarności korzysta, też powinna się nią wy-

własnych zapewnieniach i deklaracjach) właściwe kry-

kazać – na własnych warunkach, bez przymusu. Warto

teria. Dotyczy to w takim samym stopniu kandydatów

pamiętać, że według prognozy ONZ w 2050 roku liczba

oficjalnych – państw Zachodnich Bałkanów (zwłaszcza

Polaków mieszkających w kraju spadnie do 34 milionów.

Serbii) – jak i potencjalnych, teoretycznych, na czele

Dziś imigranci to zaledwie 0,1 procent populacji Polski –

z Ukrainą. Skala reform niezbędnych, by Ukraina mogła

czyli jedna czterdziesta unijnej średniej.

w ogóle myśleć o rozpoczęciu negocjacji, jest tak duża,
że mówimy o perspektywie dziesięcioleci.
W przypadku Turcji sytuacja jest o wiele bardziej

W obliczu nowych wyzwań w polityce zagranicznej
nie unikniemy dylematów, z którymi musimy się zmierzyć. Jeden z nich brzmi: jaki dokładnie model rozwoju

klarowna. Dramatyczne zmiany zachodzące w tym

integracji jesteśmy w stanie wspierać, gdyby doszło do

kraju powodują, że temat ewentualnego wejścia do Unii

rewizji traktatów?

Europejskiej przestaje być aktualny. To powiedziawszy,

Nowy polski rząd powinien opowiedzieć się za

UE powinna utrzymać dialog z Turcją, przede wszystkim

utrzymaniem obecnego modelu UE. Konkretne roz-

zaś powinna przestrzegać zawartej z Turcją umowy

wiązania, które poprawią jakość życia jej mieszkańców,

dotyczącej wspólnego powstrzymywania fal migracyj-

przyspieszą wzrost gospodarczy i zwiększą wewnętrzne
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i zewnętrzne bezpieczeństwo, można wprowadzić bez

instytucji, obrażania partnerów i ogłaszania koniecz-

pisania traktatów od nowa. Nowemu polskiemu rządowi

ności przeprowadzenia rewolucji kulturowej daje tylko

powinna być bliska koncepcja dziś przedstawiana przez

argumenty do ręki tym, którzy chcieliby pozostawić

szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera: Unii

nas na marginesie integracji. Polska musi być zdetermi-

rezultatów, widocznych, a przede wszystkim korzyst-

nowana, by przeciwdziałać ewentualnej fragmentacji

nych dla obywateli.

UE – rozpadowi na ściśle zintegrowane centrum oraz

Nie da się zaprzeczyć, że UE jest w kryzysie. W do-

peryferia (na które mogą nas wyprowadzić działania PiS-u).

datku po Brexicie i nieodpowiedzialnym zachowaniu

Pozostawienie Polski w szarej strefie geopolitycznej,

wielu europejskich rządów pojawia się pokusa budowa-

jako państwa buforowego, przekreśliłoby wysiłek całej

nia małej federalnej Unii, bazującej na państwach zało-

demokratycznej opozycji z epoki komunizmu i ostatnich

życielskich. Pokusa to zabójcza dla integracji europej-

27 lat. Nie ma bardziej niebezpiecznego scenariusza dla

skiej. Niestety, obecny polski rząd przez swoją retorykę

Polski. Naszym zadaniem teraz i w przyszłości będzie do

szukania winnych, podważania kompetencji unijnych

jego realizacji za wszelką cenę nie dopuścić.

Rafał Trzaskowski – poseł RP, były europoseł i były minister ds. europejskich
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Jaka polska polityka
europejska po Brexicie?
ADAM JASKULSKI

Polska powinna przedstawić propozycje reform Unii
Europejskiej, ale nie powinny one ograniczać się do
hasła powrotu do „Europy narodów”. Ten „powrót”
w przeszłości się nie sprawdził.

To krótkie zarysowanie stosunku Wielkiej Brytanii do
integracji europejskiej jest konieczne dla zrozumienia
polityki prowadzonej już wewnątrz trzech wspólnot
i Unii Europejskiej przez brytyjskie rządy i, po części,
zrozumienia decyzji Brytyjczyków o wystąpieniu z UE.
Jeśli brytyjscy politycy od zawsze w mniejszym albo
większym stopniu krytykowali struktury unijne, to nie
można dziwić się obywatelom, że także oni byli gotowi
kontestować obecność Wielkiej Brytanii w UE. Dodatkowo nakłada się na te działania gra podjęta przez

Dystansowanie się Wielkiej Brytanii od blisko

byłego już premiera Davida Camerona, który antyunijną

sześćdziesięcioletniego procesu integracji europejskiej

retoryką próbował dokonać wzmocnienia z jednej stro-

było wpisane w jego istotę. Od początku obecności we

ny swojej pozycji we własnej partii, z drugiej – pozycji

wspólnocie władze brytyjskie stawiały sobie za nadrzęd-

negocjacyjnej swojego rządu w UE.

ny cel kontrolowanie tego procesu oraz przeciwdziałanie
jakimkolwiek próbom federalizacyjnym w Europie.
To właśnie opór przeciwko tworzeniu ponadna-

Decyzja rządu PiS-u, by właśnie Wielką Brytanię
uczynić głównym partnerem Polski w UE, jednoznacznie, wręcz automatycznie określa, jakie są założenia

rodowych struktur był jednym z głównych powodów,

polskiej polityki europejskiej realizowanej po październi-

dla których przez pierwsze 20 lat Wielka Brytania nie

ku 2015 roku.

Integracja w Europie jest koniecznością i można
być pewnym, że będzie istniała także w przyszłości.
uczestniczyła w procesie integracji. Ostatecznie weszła
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Opiera się ona na koncepcji międzyrządowości, czyli

do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1973 roku.

umocnienia wpływu państw członkowskich na proces

To rozszerzenie było istotne gospodarczo i strategiczne,

integracji europejskiej, przy jednoczesnym ograniczaniu

ale jednocześnie oznaczało wprowadzenie w struktury

władzy instytucji ponadnarodowych: Komisji Europej-

EWG „głównego hamulcowego” procesów integracyj-

skiej i Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo zmianie

nych. Oczywiście przywódcy ówczesnej „szóstki” mieli

miałby podlegać także zakres integracji: intencją rządu

tego świadomość, choć zapewne nie spodziewali się tak

PiS-u jest koncentracja działań UE na kwestiach gospo-

wielu problemów z sąsiadem zza kanału La Manche.

darczych, przy jednoczesnym ograniczeniu – a może

Jaka polska polityka europejska po Brexicie?

nawet zarzuceniu – współpracy w innych obszarach,
tych o charakterze politycznym.
Trudno dziś jednak powiedzieć coś więcej, szczegóły

Ciągłe kontestowanie działań UE doprowadzi
do marginalizacji w niej Polski, i nawet w sprawach
o mniejszym znaczeniu politycznym polski głos może

pozostają nieznane, choć zapowiedzi są formułowane

być ignorowany w ramach swoistej kary za permanentną

od prawie roku.

antyunijność.

Odłóżmy więc na moment ocenę tych enigmatycz-

Integracja w Europie jest koniecznością i można być

nych pomysłów i załóżmy, że polski rząd naprawdę chce

pewnym, że będzie istniała także w przyszłości, czy to

przekonywać pozostałe kraje członkowskie do swojej

w formie Unii Europejskiej, czy innego tworu integracyj-

wizji. Czy robi to skutecznie? Fakty każą wątpić. Stanowi-

nego. Pewne jest także, że integracja ta nie może mieć

sko polskiego rządu wobec kryzysu migracyjnego oraz

charakteru tylko gospodarczego i ograniczonego do

antydemokratyczne zmiany dokonywane w systemie

strefy wolnego handlu czy unii celnej.

konstytucyjnym stały się przyczyną nowych konfliktów
z instytucjami unijnymi oraz częścią państw członkow-

Dotychczasowy przebieg tego procesu pokazał, że
właściwie funkcjonująca integracja gospodarcza musi

Polska zaczyna funkcjonować w Europie jako
kraj na dłuższą metę pozbawiony sojuszników.
skich. W pierwszym przypadku mamy do czynienia

zostać wsparta przez integrację polityczną. W innym

między innymi z demonstracyjnym okazywaniem braku

przypadku nie będzie możliwe osiągnięcie pełnych

solidarności z innymi krajami UE oraz manipulacjami

korzyści ze współpracy, co negatywnie odbije się na

ze strony władz Polski (szefowa polskiego rządu w wy-

wzroście gospodarczym i konkurencyjności gospodarki

stąpieniu przed Parlamentem Europejskim publicznie

europejskiej w zglobalizowanym świecie. Sukces inte-

stwierdziła, że Polska przyjęła milion „uchodźców”

gracji europejskiej w porównaniu do innych projektów

z Ukrainy, czym wystawiła nasze państwo na śmieszność

integracyjnych (na przykład Unii Afrykańskiej, Unii

na arenie międzynarodowej). Do tego doszła jeszcze

Narodów Południowoamerykańskich) polega właśnie

retoryka skupiająca się wskazywaniu winnych kryzysu.

na powiązaniu elementów integracji gospodarczej z in-

Zaiste, konstruktywna postawa.

tegracją polityczną. Współpraca gospodarcza musi być

W drugim przypadku polski rząd – czy większość

wspierana przez idee, tak jak w zamysłach ojców założy-

parlamentarna – występuje przeciwko podstawowym

cieli, z których notabene niektórzy – zwłaszcza Robert

zasadom i wartościom, na których opiera się UE, odwo-

Schuman – byli mocno związani ze społeczna nauką

łując się do „woli narodu” jako rzekomo legitymizującej

Kościoła Rzymskokatolickiego (i jako tacy przynajmniej

niedemokratyczne zmiany – co musi spotkać się z kry-

w teorii powinni być bliscy Prawu i Sprawiedliwości).

tyką i kontestacją ze strony organizacji, w której ścisłe

Obecny polski rząd, definiując polską politykę

stosowanie się do reguł prawa jest podstawą istnienia.

europejską, popełnia jeden zasadniczy błąd – utożsamia

Obie metody działania trudno uznać za skuteczne w bu-

chęć pogłębienia integracji z wolą realizacji pomysłów

dowaniu poparcia dla swoich postulatów.

prezentowanych przez rząd kanclerz Angeli Merkel. Jest

Dyskusja na temat zmian zachodzących w UE oraz

to związane z antyniemiecką retoryką obecnego rządu.

polityk przez nią prowadzonych wydaje się konieczna,

Jawna niechęć do zachodniego sąsiada jest zresztą ko-

ale nie może być okazją do permanentnego krytykowa-

lejnym niezrozumiałym elementem europejskiej polityki

nia tej organizacji w celach stricte politycznych. W obec-

rządu PiS-u, nieracjonalnie osłabiającym pozycję Polski

nej, kryzysowej sytuacji od klasy politycznej należy

w UE.

oczekiwać europejskiej edukacji, a nie antyeuropejskiej
propagandy.

Polska zaczyna funkcjonować w Europie jako kraj
na dłuższą metę pozbawiony sojuszników. Tu i ówdzie

Jaka polska polityka europejska po Brexicie?
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w pojedynczych, konkretnych sprawach polskiemu

Kolejnym błędem obecnego rządu i większości par-

rządowi zapewne uda się skonstruować ad hoc „koalicje

lamentarnej jest brak zdolności trzeźwej i obiektywnej

blokujące” – nie będzie jednak w stanie skutecznie prze-

oceny polityki europejskiej Polski w latach 2007–2015.

konywać pozostałych krajów unijnych do polskiej wizji.

Mitem jest dążenie ówczesnego rządu w jego polityce

Na Wielką Brytanię nie ma co liczyć. Choć formal-

wyłącznie do wzmacniania struktur ponadnarodowych

nie wciąż jest członkiem UE, to w zasadniczy sposób

oraz wspierania propozycji prezentowanych przez rząd

zaczyna być izolowana w jej strukturach, gdyż decyzję

niemiecki. W rzeczywistości rząd PO prowadził znacznie

brytyjskich obywateli uznano za ostateczną. Jeden

twardszą politykę „narodową”, skupioną na interesie Pol-

przykład wystarczy: rząd Wielkiej Brytanii nie był obecny

ski, niż by się jego krytykom wydawało. Owszem, często

na niedawnym, nieformalnym szczycie 27 państw człon-

posługiwał się proeuropejską retoryką, niekiedy ociera-

kowskich w Bratysławie.

jącą się o proeuropejską propagandę, ale była to zasłona

Przed polskim rządem stanęło zasadnicze wyzwanie,

dymna; w rzeczywistości negocjacje prowadzone na

jakim jest poszukiwanie nowego strategicznego partne-

różnych poziomach struktur unijnych miały twardy cha-

ra pośród najważniejszych państw członkowskich. W UE

rakter. Gdy rząd PO odchodził od władzy, Polska należa-

nie ma już innego tak dużego państwa, które na równi

ło do grona sześciu krajów UE najskuteczniej dbających

Budowanie społeczeństwa antyeuropejskiego może
doprowadzić do katastrofy, jaką byłoby opuszczenie
przez Polskę struktur europejskich.
z Wielką Brytanią kontestowałoby kierunek procesu

o swoje interesy. Rekordowa kwota wynegocjowanych

integracji europejskiej. I nie zanosi się, aby taki sojusznik

funduszy europejskich na lata 2014–2020 (około 500

miał się pojawić.

miliardów złotych) była tego materialnym potwierdze-

Rząd PiS-u stara się zbudować alternatywę: chce
wzmocnić pozycję Polski w regionie dzięki współpracy

Europejskiej była potwierdzeniem symbolicznym.

Grupy Wyszehradzkiej, w nadziei, że w ten sposób uda

Dziś ta pozycja topnieje na naszych oczach. Nie-

się stworzyć mniejszościową koalicję blokującą podej-

dawne głosowanie na forum Parlamentu Europejskiego

mowanie decyzji w ramach Rady UE. To jednak iluzja.

nad rezolucją w sprawie sytuacji w Polsce – dodajmy,

Polityka europejska nie polega na ciągłym mówieniu

że skrajnie krytyczną – jest tego namacalnym dowo-

„nie”. Konieczne jest pozytywne podejście do polityk

dem. „Za” głosowało 510 europosłów ze wszystkich

realizowanych przez Unię Europejską, polegające na

krajów członkowskich, zasiadających w najważniejszych

przedstawianiu propozycji o charakterze realnym,

frakcjach politycznych. Przeciw było… 160 osób, w tym

konstruktywnym, i uwzględniających interes wszystkich

europosłowie otwarcie popierający politykę prezydenta

(albo prawie wszystkich) państw członkowskich.

Rosji Władimira Putina i otwarcie nawołujący do likwida-

Iluzją jest zresztą także spójność Grupy Wyszehradzkiej. Dziś wynika ona z podobnej oceny kryzysu migracyj-

cji UE. Tak wygląda mapa sojuszników Polski AD 2016.
Polska, ze względu na swój potencjał, może jednak

nego i kontestowania prezentowanych propozycji jego

z tego zakrętu wyjść, pod warunkiem że obecny rząd

rozwiązania. Ale wspólne podejście nie będzie wieczne,

dokona zasadniczej rewizji swojej polityki europejskiej.

dzisiejsza niechęć Europy Środkowej do solidarności
w sprawie imigrantów jest wyłącznie taktyką. Polityka
energetyczna, stosunki z Rosją, przyszłość euro – to
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niem. Nominacja premiera Donalda Tuska na szefa Rady

Jaka więc powinna być polityka europejska Polski po
Brexicie?
Po pierwsze, należy odejść od emocjonalnego sto-

tylko kilka z tematów, które zaczną rozrywać Grupę

sunku do procesu integracji europejskiej, bardzo często

Wyszehradzką od środka.

opartego na antyniemieckich fobiach, i rozpocząć nieła-

Jaka polska polityka europejska po Brexicie?

twą, ale jednak konstruktywną współpracę z władzami

Po czwarte, polski rząd powinien przedstawić

RFN, zważywszy, że po Brexicie pozycja tego państwa

konstruktywne propozycje reform Unii Europejskiej,

w UE automatycznie się umocni. Politycy rządzący

uwzględniające jej dotychczasowy dorobek oraz miejsce

w Polsce muszą zauważyć, że de facto Unia Europejska

historyczne, w którym się znalazła. Konstruktywność ma

ostatnich lat staje się strukturą coraz bardziej międzyrzą-

polegać na potencjale rozwiązania istniejących proble-

dową i w rzeczywistości wpływ instytucji ponadnarodo-

mów, a nie tylko uznaniu, że powrót do „Europy naro-

wych na zasadnicze kwestie jest coraz mniejszy. Mamy

dów”, który w przeszłości wielokrotnie się nie sprawdził,

wręcz do czynienia z paradoksem, którego przedstawi-

jest jedyną właściwą drogą reform.

ciele PiS-u zdają się nie rozumieć: w dzisiejszej sytuacji

Po piąte, należy zmienić sposób dyskusji o Unii

wsparcie dla instytucji europejskich, takich jak Komisja

Europejskiej i procesie integracji w Polsce. Budowanie

Europejska, mogłoby zapewnić, że propozycje Niemiec –

społeczeństwa antyeuropejskiego może doprowadzić

niekorzystne dla innych krajów, także dla Polski – byłyby

do katastrofy, jaką byłoby opuszczenie przez Polskę

blokowane właśnie przez rzeczone instytucje.

struktur europejskich. Niestety, wydaje się, że po obec-

Po drugie, należy uznać, że Polska musi być częścią

nej większości parlamentarnej można spodziewać się

integrującej się Europy, gdyż tylko to zapewnia naszemu

najgorszego – tym większa odpowiedzialność spoczywa

państwu stabilność gospodarczą i w sferze bezpieczeń-

na partiach dziś będących w opozycji, proeuropejskich,

stwa. Permanentne kontestowanie kierunku rozwoju

na które nie dość, że spadł obowiązek ratowania Polski

UE i niekiedy wręcz polskiej obecności w UE powiązane

w Unii Europejskiej, to jeszcze muszą zaangażować się

z żądaniami ograniczenia integracji do sfery gospodar-

w europejską edukację polskiego społeczeństwa.

czej doprowadzi Polskę do sytuacji Wielkiej Brytanii.

Po szóste – i to raczej też zadanie dla nowej większo-

Z tą różnicą, że dla nas inne państwa UE nie pójdą na

ści parlamentarnej po kolejnych wyborach – w Polsce

ustępstwa (tak jak próbowały to czynić wobec Wielkiej

musi zostać przywrócony, w może nawet wzmocniony

Brytanii), tylko zmarginalizują Polskę w drugim albo

ład konstytucyjny, tak aby w przyszłości nie mogło już

trzecim szeregu.

nigdy dość do żadnych antydemokratycznych zmian.

Trzecim zadaniem powinno być przeciwdziałanie

Zamach na Trybunał Konstytucyjny i na niezawisłość

marginalizacji Polski ze względu na naszą nieobecność

sądów w znacznym stopniu ciąży na postrzeganiu Polski

w strefie euro.

w Unii Europejskiej.

Adam Jaskulski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, politolog i
prawnik, adiunkt w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM, praktykujący
adwokat
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