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[ Europa będzie się wykuwać w kryzysach? Scenariusze integracji w czasach polikryzysu ]

ADAM TRACZYK

[ Wstęp ]
Co z tą Unią ? – można by powiedzieć parafrazując tytuł książki Thomasa Franka
„Co z tym Kansas?”. Panuje powszechna opinia, że Unia Europejska przechodzi
właśnie najpoważniejszy kryzys w swojej historii. W rzeczywistości Unią targa nie
jeden, ale szereg kryzysów jednocześnie – przesilenie w strefie euro, fala uchodźców, Brexit, wzrost popularności eurosceptycznych, populistycznych czy skrajnie
prawicowych ugrupowań, ponadto destabilizacja bezpieczeństwa na Wschodzie.
Unijny polikryzys wywołał burzliwą dyskusję na temat dalszych losów integracji europejskiej. O jej przyszłości dyskutują politycy, intelektualiści, eksperci
oraz zwykli obywatele. Jedni wieszczą rychły upadek Unii, drudzy wytykają jej
mankamenty i postulują zaawansowane projekty integracyjne. Jeszcze inni apelują o zachowanie spokoju i skupienie się na przezwyciężeniu impasu dostępnymi narzędziami zanim Europa porwie się na ambitniejsze kroki. Słychać również opinie, że Unia powoli będzie tracić na znaczeniu i zastąpią ją inne modele
integracji – będziemy mieli więc do czynienia jednocześnie z procesami dezintegracji i integracji.
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czytelniczkom i czytelnikom
zainteresowanym polityką europejską głównych nurtów dyskusji o przyszłości
wspólnoty na poziomie politycznym. Z wielogłosu płynącego z rożnych zakątków
kontynentu Aleksandra Polak wybrała głosy kluczowych europejskich polityków,
wyodrębniła te najważniejsze i uporządkowała debatę – na pierwszy rzut oka, chaotyczną – na temat scenariuszy dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Wierzymy,
że ten podział ułatwi orientację w gąszczu nowych informacji, które spływają
każdego dnia z Brukseli i stolic europejskich.

[ Europa będzie się wykuwać w kryzysach? Scenariusze integracji w czasach polikryzysu ]

[ 7 ]

Na łamach tej publikacji nie dokonujemy szczegółowej analizy konsekwencji
dla Polski, które mogą wyniknąć z poszczególnych scenariuszy, lecz pozostawiamy odbiorcom dowolność interpretacji. Jednakże postanowiliśmy uzupełnić
właściwy tekst dwoma komentarzami, które sygnalizują wagę i znaczenie debaty
dla Polski i Europy. W pierwszym z nich Michał Sutowski stawia tezę, że z perspektywy Warszawy należy liczyć się z końcem Unii Europejskiej, jaką znamy.
Z jednej strony, wyczerpała się bowiem możliwość „płynięcia w głównym nurcie”,
a z drugiej – w obliczu Brexitu, wykluczone jest stanie z boku i ignorowanie współczesnych kryzysów toczących europejską wspólnotę, w nadziei, że jednocześnie
zostaną zaspokojone najważniejsze interesy Polski.
Anna Skrzypek z kolei rysuje panoramę rozwoju Unii Europejskiej po Brexicie
z punktu widzenia ugrupowań progresywnych skupionych we frakcji Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Czy bieżące polemiki wewnętrzne
zaowocują stworzeniem spójnej i korzystnej podstawy wyjścia z długotrwałego
kryzysu Unii Europejskiej, która da skuteczny odpór partiom radykalnym i populistycznym? Zresztą wyzwanie to dotyczy nie tylko europejskich socjaldemokratów, lecz także pozostałych, pozytywnie nastawionych do idei zjednoczonej
Europy, ugrupowań politycznych – chadeków, lewicy, zielonych czy liberałów.
W marcu tego roku Europa będzie obchodzić sześćdziesiątą rocznicę podpisania traktatów rzymskich, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą
oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W kryzysowej atmosferze zapewne mało kto będzie w nastroju do świętowania, ale właśnie teraz, jak mało kiedy
w ostatnich dekadach, Europa potrzebuje śmiałych koncepcji nawiązujących
do ideałów przyświecających ojcom założycielom wspólnot europejskich. Nowe
wizje są dopiero w zarysach, a od ich politycznej atrakcyjności i skuteczności
ich realizacji będzie zależeć, czy Europa wyjdzie z kryzysu wzmocniona. Mamy
nadzieję, że lektura tej publikacji – której powstanie nie byłoby możliwe bez
wsparcia warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta – pozwoli szerszemu gronu odbiorców włączyć się do debaty o przyszłości projektu europejskiego.

Adam Traczyk
Prezes Global.Lab

[ 8 ]
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ALEKSANDRA POLAK

Europa będzie się wykuwać w kryzysach
i będzie sumą wszystkich rozwiązań,
jakie przyjęto, by te kryzysy zakończyć.


Jean Monnet

[ Scenariusze integracji
w czasach polikryzysu ]
Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, użył słowa polikryzys,
aby opisać mnogość wyzwań, przed którymi Unia Europejska stanęła w ostatnim
czasie. Europa przeżywa najgorszy po drugiej wojnie światowej kryzys gospodar
czy, finansowy i społeczny. Impas w strefie euro, skala zadłużenia w Grecji,
mizerny wzrost gospodarczy łączą się z kryzysem uchodźczym, zagrożeniem
bezpieczeństwa w obszarze objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa, a także
z rosnącymi resentymentami narodowymi i populizmem.
Jean Monnet, jeden z ojców-założycieli Unii Europejskiej, powiedział, że „Europa będzie się wykuwać w kryzysach”. Monnet wierzył, że załamania, konflikty
i trudności będą momentami przełomowymi w historii UE, które sprawią,
że państwa członkowskie zbliżą się do siebie oraz znajdą nowe rozwiązania pogłębiające integrację. Dziś, gdy kolejne kryzysy – bezprecedensowy Brexit czy wzrost
poparcia dla skrajnie prawicowych, antyunijnych partii – stawiają pod znakiem
zapytania przyszłość Unii Europejskiej, nie ma pewności, czy Europa wyjdzie
z polikryzysu wzmocniona.
Jak nigdy dotąd piętrzą się wątpliwości, jaka jest rzeczywista wartość dodana integracji europejskiej. Stary Kontynent stał się głęboko podzielony. Kryzys
gospodarczy w strefie euro doprowadził do podziału na oszczędną Północ i rozrzutne Południe. Stosunek państw członkowskich do przyjmowania uchodźców
uwypuklił natomiast brak solidarności i podziały pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią. Konflikty na arenie europejskiej podsyciły złość i frustrację
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odczuwane przez wielu obywateli w stosunku do instytucji unijnych. Na fali tych
emocji rosną w siłę populistyczne, skrajnie prawicowe partie. Społeczne rozczarowanie polityką austerity oraz sposobem, w jaki UE radzi sobie (a raczej nie radzi)
z masową migracją sprawiło, że idea integracji europejskiej została zakwestionowana. W rezultacie pogłębiła się przepaść pomiędzy europejskimi elitami
a społecznym poparciem dla integracji.
Podziały wewnątrz UE uniemożliwiają osiągnięcie konsensusu w kwestii
łagodzenia skutków kryzysów. Rozbieżne są również wizje odbudowy zaufania
do projektu integracji europejskiej per se. Część europejskich polityków domaga
się przeprowadzenia głębokich wewnątrzunijnych reform – przeniesienia wielu
kompetencji z poziomu wspólnotowego z powrotem na poziom narodowy i między
rządowy. Część liderów państw należących do strefy euro postuluje dalszą integrację, ale tylko w wąskim kręgu wybranych krajów. Populistyczne ugrupowania
prawicowe nawołują w swoich państwach do referendów w sprawie opuszczenia
strefy Euro lub zupełnego odrzucenia Unii i pójścia w ślady Wielkiej Brytanii.
Innym możliwym podejściem jest wciśnięcie „integracyjnej pauzy” i utrzymanie
zjednoczeniowego status quo, a przy tym dążenie do odzyskania zaufania społeczeń
stwa. Jedną z alternatywnych wizji proponowaną przez paneuropejski ruch
DiEM25 jest głęboka i radykalna demokratyzacja unijnego procesu decyzyjnego.

[ Kontrrewolucja kulturowa ]
Potrzebę konserwatywnej kontrrewolucji w Unii Europejskiej zgodnie głoszą
Jarosław Kaczyński i Viktor Orbán. Uważają, że instytucje unijne, a zwłaszcza
Komisja, zawiodły zarówno podczas kryzysu uchodźczego, jak i w trakcie negocjacji z Wielką Brytanią mających powstrzymać Brexit. Głównym postulatem
obu liderów jest wzmocnienie roli państw narodowych w procesie decyzyjnym
UE, a więc wzmocnienie Rady Europejskiej i metody międzyrządowej. Obydwaj
również zdecydowanie sprzeciwiają się podejmowaniu decyzji na poziomie
ponadnarodowym oraz projektom federacyjnym.
Orbán ostro krytykuje dotychczasowy model działania UE, tłamszący wartość tożsamości narodowych i zastępujący je nową, europejską identyfikacją.
Podkreśla również, że nie istnieje jeden naród europejski. Według Orbána Unia
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Europejska przeistacza się w imperium, a Węgrzy nie chcą, by zamiast wspólnoty
powstały „Stany Zjednoczone Europy”.

Zadaniem miłujących wolność narodów Europy
jest uratowanie Brukseli przed zsowietyzowaniem.


Viktor Orbán, premier Węgier1

Orbán obwinia Komisję Europejską o kryzys, który uderzył w Unię, i oskarża
instytucje europejskie o marginalizowanie państw członkowskich. Krytykuje
również, nieudany według niego, eksperyment mający na celu stworzenie
bezpośredniej demokratycznej legitymizacji instytucji Unii z pominięciem
państw członkowskich. Postuluje zwiększenie roli parlamentów narodowych
oraz elastyczną integrację w dogodnych obszarach, m.in. polityce bezpieczeństwa
i obronności, ochronie zewnętrznych granic, polityce przemysłowej czy cyfryzacji.
Prawo i Sprawiedliwość również promuje wzmacnianie współpracy między‑
rządowej w UE i krytykuje Komisję Europejską. Poprzednie polskie rządy wspierały
silną pozycję Komisji jako instytucji działającej w interesie mniej wpływowych
krajów i równoważącej władzę największych. PiS dąży do osłabienia tego organu,
a w zamian – podniesienia rangi Rady Europejskiej. Złożona z szefów państw
lub rządów państw członkowskich, spotykających się na tzw. szczytach UE, Rada
Europejska ma według gabinetu PiS „jasny mandat demokratyczny, by podejmować
trudne decyzje”2. Wzmocnienie Rady ma przywrócić państwom członkowskim
poczucie kontroli i odpowiedzialności za dalsze losy Unii. W związku z tym
jedną ze zmian instytucjonalnych, które Polska chce promować na scenie między‑
narodowej, jest zasada ścisłego wypełniania podejmowanych jednomyślnie
postanowień Rady Europejskiej.
PiS domaga się także większego udziału parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym. W tym celu Polska chce doprowadzić do wdrożenia
1

P. Malinowski, Orban: Uratować Europę przed zsowietyzowaniem, Rzeczpospolita, 23/10/2016, http://www.rp.pl/Polityka/
161029626-Orban-Uratowac-Europe-przed-zsowietyzowaniem.html#ap-1
2
J. Bielecki, Szymański: Mniej władzy dla Brukseli, Rzeczpospolita, 4/10/2016, http://www.rp.pl/Unia-Europejska/310049901-Szymanski-Mniej-wladzy-dla-Brukseli.html
 Viktor Orbán | fot. b Európa Pont, flickr.com/photos/europapont/5333449743
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procedury „czerwonej kartki”, czyli możliwości zablokowania projektu aktu
ustawodawczego UE przez parlamenty państw członkowskich. Reguła „czerwonej kartki” była jednym z ustępstw, które wywalczył David Cameron podczas
negocjacji poprzedzających brytyjskie referendum. Po wygranej Brexitu pomysł
trafił do kosza. PiS chce odnowić debatę na ten temat. Rząd deklaruje również,
że Polska jest gotowa promować wprowadzenie zmian w unijnych traktatach, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
Polski rząd jest także przeciwny niemieckiemu przywództwu w UE. Kontr
rewolucja miałaby polegać nie tylko na degradacji Komisji Europejskiej, lecz także
na wzmocnieniu pozycji państw Grupy Wyszehradzkiej. Według premier Beaty
Szydło, V4 posiada „receptę na Unię Europejską” i chce wyznaczać jej przyszłość.
Grupa Wyszehradzka jest najszybciej i najlepiej rozwijającą
się grupą państw Unii Europejskiej i to przede wszystkim
my chcemy wyznaczać przyszłość Unii Europejskiej.
Komisja Europejska nie powinna zajmować się polityką,
ale powinna zajmować się tym, co określono w traktatach.


Beata Szydło, premier RP3

Spójność Grupy Wyszehradzkiej jest jednak w wielu kwestiach iluzoryczna. Choć
wszystkie państwa akcentują wagę centralnej roli Rady Europejskiej w procesach
decyzyjnych i wzmacniania parlamentów krajowych w imię zasady subsydiarności, to Polska i Węgry jednym głosem mówią o kulturowej kontrrewolucji w UE,
a Czechy i Słowacja są znacznie ostrożniejsze w krytyce unijnej architektury. Obydwu państwom bardziej zależy na dobrych stosunkach z Brukselą i Berlinem niż
na porozumieniu z Warszawą i Budapesztem. Dystansują się od kontrowersyjnych
projektów polsko-węgierskich w obawie przed izolacją V4 na scenie unijnej. Natomiast, z duetu polsko-węgierskiego to Budapeszt cechuje się dużo bardziej pragmatycznym podejściem do Brukseli, a także do Berlina (który Orban uznał, tak jak
Moskwę i Ankarę, za istotny punkt odniesienia węgierskiej polityki zagranicznej).
W przeciwieństwie do Polski Budapeszt nie postuluje zmiany traktatów unijnych.
Głównym wspólnym mianownikiem jest obecnie sprzeciw wszystkich czterech
3

EurActiv, V4: Unia Europejska do poprawki, 7/09/2016, http://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/v4-unia-europejska-do-poprawki
 Beata Szydło | fot. bnd European Parliament, flickr.com/photos/european_parliament/24485347345
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krajów wobec proponowanego mechanizmu relokacji uchodźców, który zgodnie
z deklaracją, złożoną w trakcie nieformalnego szczytu UE w Bratysławie we wrześniu 2016 roku, ma zostać zastąpiony systemem „elastycznej solidarności”.
Wewnętrzne podziały w Grupie Wyszehradzkiej osłabiają siłę jej oddziaływania na zewnątrz. Bez wsparcia Czech i Słowacji, Węgrom i Polakom może być
trudno przeforsować jakiekolwiek zmiany w Unii Europejskiej. Prym w Europie
nadal wiodą Niemcy, a kanclerz Angela Merkel jest przeciwna wszelkim poprawkom w traktatach w najbliższej przyszłości4.

[ Europa dwóch prędkości ]
Europa dwóch prędkości (lub wielu szybkości) to koncepcja zaproponowana
ponad 20 lat temu przez Wolfganga Schäublego, obecnego ministra f inansów
Niemiec, oraz Karla Lamersa, wówczas posła i rzecznika CDU ds. polityki
zagranicznej5. Zakłada ona, że państwa członkowskie realizują te same strategie
i działania w różnym tempie. Część krajów tworzy tzw. jądro, skupione wokół
Niemiec i Francji, zacieśniając współpracę w szybszym tempie i pozostawia innym
państwom integrującym się w swoim rytmie otwarte drzwi do późniejszego
przyłączenia się do tych inicjatyw.
Powrót do idei jądra Europy – zbudowanego z sześciu założycielskich państw
UE: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch – wydaje się mało
prawdopodobny. Europę pierwszej prędkości mogłyby natomiast stanowić państwa należące do strefy euro. Istnieje pewien konsensus w kwestii potrzeby sformalizowania statusu eurogrupy – dotychczas nieformalnego gremium, tworzonego przez ministrów gospodarki i finansów krajów należących do strefy euro.
Dotychczas przedstawiciele eurogrupy spotykali się raz w miesiącu w celu ko
ordynacji polityki gospodarczej państw należących do strefy.
Koncepcję Europy dwóch prędkości przywołał ponownie w czerwcu
2015 François Hollande. Francuski prezydent w liście otwartym zaapelował
4

F. Eder, Angela Merkel: No treaty changes for ‘simple’ new EU, Politico, http://www.politico.eu/article/angela-merkel-no-treaty-changes-for-simple-new-eu/
5
W. Schäuble, K. Lamers: Überlegungen zur europäischen Politik, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, https://www.
cducsu.de/upload/schaeublelamers94.pdf
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o stworzenie rządu strefy euro, który dysponowałby własnym budżetem i parlamentem. Państwa strefy miałyby być awangardą Unii Europejskiej. Formalizacja
eurogrupy oznaczałaby silniejszą władzę dla jej przewodniczącego – według propozycji Francji byłby to komisarz strefy euro – oraz jej demokratyczną legitymizację poprzez utworzenie parlamentu strefy euro.

Nie zagraża nam nadmiar Europy,
tylko jej niedostatek.


François Hollande, prezydent Francji6

W podobnym tonie, choć w zawoalowanej formie, wypowiada się François Fillon,
kandydat konserwatystów w wyborach prezydenckich we Francji. Pod przykrywką „Europy ojczyzn” postuluje on harmonizację systemów podatkowych
państw członkowskich. Następnym krokiem ma być uwspólnotowienie długu
państw Unii. Fillon chce również, aby Europejski Bank Centralny, dbał nie tylko
o stabilność cen, lecz także o impulsy wzrostowe. Nad polityką budżetową państw
członkowskich miałby czuwać, niezależny od Komisji Europejskiej, organ kontrolny.
Inicjatywa Hollande’a spotkała się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem
w Niemczech. Wolfgang Schäuble przychylnie wypowiedział się o liście Hollande’a w niemieckim radiu, potwierdzając, że dalsza integracja jest konieczna
i dodał, że oznacza to przekazanie dodatkowych uprawnień na poziom unijny.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Niemcy dotychczas konsekwentnie sprzeciwiały się uwspólnotowieniu długów, a ich ewentualna zgoda na takie rozwiązanie
musiałaby się wiązać z ustanowieniem ścisłej kontroli nad budżetami państw
członkowskich, przy założeniu eksportu niemieckich rozwiązań do pozostałych
państw strefy euro. Temu z kolei przeciwstawia się Francja preferująca rozwiązania keynesistowskie.
Nie wiadomo jednak, na ile pogłębienie integracji w ramach strefy euro jest
możliwe bez zmiany traktatów; być może Francja i Niemcy mogłyby rozpocząć
6

F. Hollande, Ce qui nous menace, ce n’est pas l’excès d’Europe, mais son insuffisance, Le JDD, 19/06/2015, http://www.lejdd.fr/
Politique/Francois-Hollande-Ce-qui-nous-menace-ce-n-est-pas-l-exces-d-Europe-mais-son-insuffisance-742998; wszystkie
tłumaczenia autora
 François Hollande | fot. bnd Parti socialiste, flickr.com/photos/partisocialiste/6382518325

[ 14 ]

[ Europa będzie się wykuwać w kryzysach? Scenariusze integracji w czasach polikryzysu ]

ten proces od bilateralnych przedsięwzięć, na przykład od harmonizacji swoich
systemów podatkowych – taka propozycja padła już w 2012 roku.
Nawet jeśli duet francusko-niemiecki zjednoczy siły i powróci do roli motoru
integracji, plan stworzenia rządu i parlamentu strefy euro będzie bardzo trudny do zrealizowania. Powstanie parlamentu strefy euro mogłoby prowadzić
do zdeprecjonowania parlamentu całej UE, i na pewno z tego względu koncepcji
tej sprzeciwialiby się państwa spoza eurogrupy. Kolejnym wyzwaniem byłyby zaznaczone wcześniej kwestie budżetowe – Niemcy i Francja od lat mają radykalnie
rożne poglądy na potencjalny kształt rozwiązań finansowych. Proces zbliżenia
z pewnością byłby niezwykle długotrwały. Na jego ewentualne przyśpieszenie
mogłaby wpłynąć kolejna odsłona kryzysu.
We wrześniu 2016 roku wizja Europy dwóch prędkości powróciła za sprawą
Paolo Gentiloniego, wówczas włoskiego ministra spraw zagranicznych, a dziś
premiera, i jego wypowiedzi dla Rainews24.
Wierzę, że dzisiejsza Unia 28 państw mogłaby
zawierać mniejszy krąg, połączony wspólną walutą,
układem z Schengen i przede wszystkim lepszą
koordynacją polityki obronności. Grupę siedmiu
do dwunastu bardziej zintegrowanych państw.
Włochy będą walczyć o ten nowy typ UE.


Paolo Gentiloni, premier Włoch7

Włochy są sfrustrowane brakiem decyzyjności Unii w obecnym kształcie, zwłaszcza w obszarze polityki imigracyjnej. Deficyt solidarności państw nowej UE podczas kryzysu uchodźczego na pewno wpłynął na postulaty zacieśniania współpracy wewnątrz „twardego jądra”. Włochy są także rozczarowane niedostateczną
dynamiką współpracy w dziedzinie finansów, jak również w obszarze polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Te plany hamują państwa przeciwne wzmożonej
integracji politycznej. Gentiloni postuluje więc wydzielenie krajów, które będą
mogły się bez przeszkód dalej integrować.
Trzeba jednak zauważyć, że zacieśnianie integracji w obrębie jądra nie cieszy
się dużym poparciem społecznym. Zachowania integracyjnego status quo lub wręcz
7

EU Observer, Italy seeks core EU of maximum 12 states, 5/09/2016, https://euobserver.com/tickers/134916

 Paolo Gentiloni | fot. b Italia all'ONU, flickr.com/photos/italyun/18867555868
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przekazania części kompetencji z powrotem do państw członkowskich chce
aż 60 procent Francuzów, 68 procent Niemców i 65 procent Włochów. Tylko jedna
trzecia Francuzów, jedna czwarta Niemców i jedna piąta Włochów opowiada
się za dalszym przekazywaniem władzy na poziom unijny8. W związku ze zbliżają‑
cymi się wyborami – prezydenckimi we Francji i parlamentarnymi w Niemczech
– nie należy spodziewać się głębokich reform.

[ Frexit, Nexit, Auxit? ]
Skrajna europejska prawica dostrzegła w kryzysie uchodźczym i Brexicie, szansę
na przekucie rosnącej popularności eurosceptycznych, antyimigranckich haseł
w realną władzę.
Na fali medialnej ekscytacji Brexitem prawicowi politycy chętnie w kampaniach wyborczych wykorzystywali obietnice zorganizowania podobnych referendów w swoich krajach, licząc na zbicie politycznego kapitału i zdobycie nowych
wyborców. Marine Le Pen, liderka francuskiego Frontu Narodowego, z entuzjazmem przyjęła wiadomość o decyzji Brytyjczyków. Według Le Pen „Wielka
Brytania rozpoczęła ruch, który nie może być już zatrzymany”, a nowa „Wiosna
Ludów jest teraz nieuchronna”. Francuska polityk zapowiedziała, że jeżeli wygra
wybory prezydenckie w kwietniu 2017 roku, przeprowadzi referendum dotyczące
członkostwa Francji w Unii Europejskiej.
Europejczykom pozostała tylko jedna alternatywa:
pozostać ze związanymi rękami w Unii – która
sprzeniewierza się narodowym interesom i suwerenności
narodu, i która otwiera nasze państwa na masową
imigrację i aroganckich finansistów – lub odzyskać
wolność dzięki głosowaniu [w referendum – przyp. aut].


Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego9

8

B. Stokes, Euroskepticism Beyond Brexit, Pew Research Center, 07/06/2016, http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/
9
M. Le Pen, Après le Brexit, le printemps des peuples est inévitable!, The New York Times, 28/06/2016,
http://www.nytimes.com/2016/06/28/opinion/marine-le-pen-apres-le-brexit-le-printemps-des-peuples-est-inevitable.html
 Marine Le Pen | fot. bnd European Parliament, flickr.com/photos/european_parliament/25143744451
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Nexit – wyjście Holandii z UE – jest jednym z kluczowym postulatów kampanii
wyborczej Geerta Wildersa, lidera holenderskiej populistycznej Partii Wolności.
Wilders – podobnie jak Le Pen – obiecuje, że jeżeli zostanie premierem po wyborach zaplanowanych na marzec 2017, to będzie dążył do jak najszybszego ogłoszenia referendum w sprawie przynależności Holandii do UE, tak jak to odbyło
się w Wielkiej Brytanii. Za przeprowadzeniem referendów oraz wyjściem z UE
opowiada się również antyimigracyjna partia Szwedzcy Demokraci; konieczności
podobnego rozwiązania nie wykluczają również przedstawiciele Alternatywy
dla Niemiec (AfD), choć konstytucja Niemiec nie przewiduje referendum w tej
sprawie. Nacjonalistyczna Duńska Partia Ludowa (DF), która nazwała Brexit
„policzkiem dla całego systemu”, chce referendum dotyczącego mniej wiążących warunków członkostwa w Unii. Przegrany kandydat na prezydenta Austrii
Norbert Hofer z prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPÖ)
również zapowiadał referendum w sprawie dalszej obecności w Unii Europejskiej,
jeżeli unijni przywódcy poczyniliby kolejne kroki w stronę integracji politycznej.
Dwie włoskie partie sceptycznie odnoszą się do przynależności ich kraju do UE:
antyestablishmentowy Ruch Pięciu Gwiazd oraz prawicowa Liga Północna.
Paradoksalnie, panika i chaos polityczny (rezygnacja Davida Camerona, wycofanie się z życia politycznego Nigela Farage’a) oraz zalew negatywnych wiadomości po ogłoszeniu Brexitu (spadek wartości funta i zaufania inwestorów, protesty,
incydenty na tle rasistowskim) wpłynęły na regres poparcia dla eurosceptyków
w wielu europejskich krajach. Podczas gdy 29 czerwca aż 49 procent Austriaków opowiadało się za wyjściem z UE, 6 lipca takie zdanie wyrażało już tylko
30 procent społeczeństwa. W Danii w przededniu brytyjskiego referendum ponad
40 procent ankietowanych chciało podobnego głosowania w swoim kraju, obecnie
wskaźnik ten spadł do poziomu już tylko 32 procent. Poparcie Duńczyków dla UE
wzrosło natomiast z 60 do 70 procent. W Holandii 53 procent obywateli nie chce
referendum. We Włoszech odsetek osób aprobujących pozostanie w UE wzrósł
do 59 (najwyższy wynik od 2012), a w Hiszpanii aż do 81. W Niemczech poparcie
dla Angeli Merkel wzrosło do 59 procent, a zaufanie do eurosceptycznej AfD
spadło do 12 procent. Wskaźnik zadowolenia Niemców z członkostwa w UE
wynosi aż 81 procent10.
10

M. Wachnicki, Paradoksalny efekt Brexitu. Eurosceptycy tracą w sondażach, a populiści zmieniają ton, Gazeta Wyborcza,
10/07/2016, http://wyborcza.pl/1,75399,20379449,efekt-brexitu-poparcie-dla-merkel-najwyzsze-od-roku-europejczycy.
html, M. Rose, EU support surges in big European countries after Brexit vote, Reuters UK, 20/07/2016, http://uk.reuters.com/
article/uk-britain-eu-poll-idUKKCN1002A0

[ Europa będzie się wykuwać w kryzysach? Scenariusze integracji w czasach polikryzysu ]

[ 17 ]

We Francji 45 procent obywateli chciałoby przeprowadzenia głosowania
na wzór brytyjskiego, a 44 procent sprzeciwia się temu pomysłowi. Gdyby doszło
do referendum, 31 procent Francuzów zagłosowałoby za Frexitem, a 44 procent
za pozostaniem w UE. Trzeba jednak zauważyć, że pozostaje stosunkowo duża
pula osób niezdecydowanych (15 procent). W przypadku zwycięstwa Marine
Le Pen w wyborach prezydenckich trudno przewidzieć, po której stronie mogą
się opowiedzieć niezdecydowani.
Sondaż przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2016 sugeruje,
że gdyby referenda dotyczące członkostwa w UE odbyły się w kolejnych krajach
członkowskich, obywatele w większości zagłosowaliby za pozostaniem w Unii.
To, że któreś z wyżej omówionych państw mogłoby pójść w ślady Wielkiej Brytanii
i zdecydować o wyjściu z Unii Europejskiej, wydaje się więc mało prawdopodobne.
 Gdyby odbyło się referendum dotyczące członkowstwa Twojego kraju w Unii Europejskiej,
za którą opcją być zagłosował(a)?
Holandia

| 49% |
| 58% |

Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Włochy

| 5% |

| 31% |

| 5% |
| 7% |
| 21% |

| 66% |
| 63% |

| 18% |

| 70% |

Rumunia

| 15% |

| 48% |

Za wyjściem z UE

| 31% |

Nie głosował(a)bym

| 13% |
| 13% |
| 8% |

| 8% |
| 17% |

| 62% |

Hiszpania

| 15% |

| 26% |
| 33% |

| 13% |
| 14% |

| 9% |

| 57% |
| 47% |

| 13% |

| 1% |

| 30% |

| 44% |

Polska

Za pozostaniem w UE

| 8% |
| 28% |

| 51% |

Litwa

Szwecja

| 29% |

| 8% |
| 2% |

| 6% |

| 10% |
| 7% |

| 7% |

| 15% |
| 18% |

Nie wiem

Źródło: Badanie przeprowadzone przez YouGov pomiędzy 31 sierpnia a 9 września 2016, https://global.handelsblatt.com/politics/
three-months-on-brexit-divides-europe-615927
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[ Integracyjna pauza ]
Zgodnie ze słowami Donalda Tuska należy porzucić europejski sen. Odważne
stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej przyjęto jako pragmatyczną
receptę na kryzys ideologiczny, w którym znajduje się Europa. Nawet zagorzali
zwolennicy integracji europejskiej zaczynają zauważać, że „więcej Europy” nie jest
odpowiedzią na każde wyzwanie stojące przed Unią.
Tusk namawia do konfrontacji z euroentuzjastycznymi utopiami: Europą
bez państw narodowych, Europą bez sprzecznych interesów i ambicji, Europą jako
globalnym hegemonem. Dodaje, że nacisk na dalszą integrację może być paliwem
dla populistycznych i radykalnych nastrojów panujących w Europie.
Zafascynowani ideą natychmiastowej i całkowitej
integracji nie zauważyliśmy, że zwykli ludzie,
obywatele Europy, nie podzielają
naszego euroentuzjazmu. […] Widmo rozpadu
krąży po Europie i wizja federacji
nie wydaje mi najlepszą odpowiedzią.


Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej11

Według Tuska, największym zagrożeniem dla UE jest triumf eurosceptycznych
i antyliberalnych partii politycznych. Aby uniknąć tego scenariusza, trzeba
porzucić plany postępującej integracji i skupić się na praktycznych zadaniach:
wzmacnianiu zewnętrznych granic czy finalizowaniu unii bankowej12.
Tusk nie jest jedynym politykiem, który zachęca do wciśnięcia „integracyjnej
pauzy”. Hubert Védrine, były minister spraw zagranicznych Francji i weteran
europejskiej integracji, uważa, że przyszedł czas, aby unijni liderzy zmierzyli
się z rosnącym odrzuceniem UE przez wyborców i opinię publiczną w całej
Europie13. Według Védrine’a, „więcej Europy” skłoni obywateli do zupełnego
11

D. Tusk, Speech by President Donald Tusk at the event marking the 40th anniversary of European People Party (EPP),
30/05/2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/30-pec-speech-epp/
12
D. Tusk, Speech by President Donald Tusk at the European Business Summit, 01/06/2016, http://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2016/06/01-tusk-speech-european-business-summit/
13
P. Briançon, Hubert Védrine: It’s time for a European pause, Politico, 01/06/2016, http://www.politico.eu/article/hubert-vedrine-its-time-for-a-european-pause-eu-integration-foreign-policy/
 Donald Tusk | fot. bnd Kancelaria Premiera Follow, flickr.com/photos/premierrp/6242466027
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odwrócenia się od Unii, a rządy i partie polityczne popełniają błąd, nawołując
do dalszej integracji.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek, aby uratować
europejski projekt, trzeba go wyzwolić
z proeuropejskiego dogmatu. […]
Musimy przestać domagać się „więcej Europy”.
Hubert Védrine, francuski polityk i historyk,
były minister spraw zagranicznych14


Védrine proponuje szereg kroków umożliwiających odbudowę relacji miedzy
społeczeństwami a europejskim establishmentem. Namawia do porzucenia unijnej, technokratycznej nowomowy, wstrzymania się z kolejnymi rozszerzeniami,
a także do wzmacniania zasady pomocniczości (mówiącej, że UE może inter
weniować, tylko jeśli jest w stanie działać skuteczniej niż państwa członkowskie
na szczeblu krajowym lub lokalnym). Védrine apeluje o powstrzymanie „bulimii
regulacyjnej” Komisji Europejskiej. Na poziomie wspólnoty przywódcy powinni
skupić się na rozwoju w obszarze badań, innowacji, edukacji i ekologii.
Pragmatyczne podejście Tuska i Védrine’a dobrze wpisuje się w nastroje
społeczne. Mimo stosunkowo dużego poparcia dla generalnej idei zjednoczenia, Europejczycy sprzeciwiają się dalszej integracji i stanowczo nie godzą
się na przekazywanie kolejnych kompetencji na poziom unijny. Zdecydowana
większość żąda, by część uprawnień znów znalazła się w gestii rządów narodo‑
wych lub domaga się utrzymania obecnie istniejącego podziału prerogatyw
pomiędzy władzami unijnymi a organami państw członkowskich.

14

H. Védrine, Pour sauver le projet européen, il faut le libérer du dogme européiste, L’Opinion, 21/12/2016, http://www.lopinion.
fr/edition/international/hubert-vedrine-sauver-projet-europeen-il-faut-liberer-dogme-europeiste-93237
 Hubert Védrine | fot. bnd Parti socialiste, flickr.com/photos/partisocialiste/5511921482

[ 20 ]

[ Europa będzie się wykuwać w kryzysach? Scenariusze integracji w czasach polikryzysu ]

 Które stwierdzenie najlepiej opisuje Twoje poglądy dotyczące przyszłości Unii Europejskiej?
Hiszpania

35%

27%

Polska

38%

Francja

39%

Włochy

39%

Węgry

40%

39%

Niemcy

43%

Holandia

44%

Szwecja
Grecja

30%
9%

21%

34%

26%

21%
35%

17%

25%

26%

29%

47%

24%
38%

68%

Część kompetencji powinna powrócić do rządów państw członkowskich
Podział kompetencji powinien zostać taki sam

13%
18%

8%

Ad. W wykresie nie uwzględniono
odpowiedzi „nie wiem"

Rządy narodowe powinny przekazać więcej kompetencji na poziom UE

Źródło: B. Stokes, Euroskepticism Beyond Brexit, PewResearch Center, 07/06/2016, http://www.pewglobal.org/2016/06/07/
euroskepticism-beyond-brexit

[ Wspólna obronność ]
Brexit stał się impulsem do rozpoczęcia na nowo debaty o europejskiej polityce
obronności. Dotychczas to Wielka Brytania sprzeciwiała się zacieśnianiu współpracy w tym zakresie i wetowała wszelkie wnioski. Gdy Brytyjczycy zdecydowali
się opuścić Unię, europejscy liderzy ponownie zaczęli snuć plany wzmocnienia
unijnej strategii bezpieczeństwa. Wzmożenie wspólnych działań na rzecz obronności postulują przede wszystkim Włosi, a także Wysoka Przedstawiciel Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini oraz
ministrowie obrony Niemiec i Francji.
We wrześniu 2016 propozycję reform wysunęli niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen i jej francuski odpowiednik Jean-Yves Le Drian. We wspólnym
dokumencie wezwali do stworzenia centralnego, unijnego sztabu wojskowego,
a także do umocnienia kooperacji w zakresie planowania zadań obronnych
oraz do nawiązania ścisłej współpracy UE z NATO.
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Nadszedł czas, aby pogłębić naszą współpracę,
jak najpełniej wykorzystując potencjał unijnych
traktatów. […] Proponujemy stworzyć jasną strategię
poszerzenia wspólnej polityki zagranicznej obrony
w obrębie 27 państw w przejrzysty, integrujący sposób
– otwarty dla wszystkich państw członkowskich.


Ursula von der Leyen, Jean-Yves Le Drian15

Aby zachęcić inne państwa do swojego pomysłu i do zwiększenia narodowych
budżetów na obronność, Francja i Niemcy wnioskowały między innymi, by Komi‑
sja wyłączyła wydatki na obronność przy obliczaniu deficytu budżetowego.
Ministrowie obrony podkreślili, że proponowane porozumienie w dziedzinie
obronności byłoby otwarte dla wszystkich państw członkowskich, w ramach
przewidzianego w traktatach, ale dotychczas niezastosowanego mechanizmu
stałej współpracy strukturalnej (permanent structured cooperation, PESCO).
Pogłębioną współpracę w ramach PESCO promuje również szefowa unijnej
dyplomacji Federica Mogherini. Stworzona pod jej kierownictwem „Globalna
strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej” wzywa Europejczyków do wzięcia odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo oraz
do zwiększonych inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy. Jednocześnie
Mogherini podkreśla, że rozwijanie unijnego zaplecza militarnego nie ma być
działaniem konkurencyjnym dla NATO, tylko komplementarnym, wzmacniającym transatlantycką współpracę.
UE musi zostać wzmocniona jako wspólnota bezpieczeństwa:
europejskie starania w zakresie bezpieczeństwa i obrony powinny
umożliwiać UE działanie w sposób niezależny, a jednocześnie
przyczyniać się do działań we współpracy z NATO.
Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej16


15

Propozycja francusko-niemiecka nt. obronności:https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/990802/3_propositions-franco-allemandes-sur-la-defense.pdf
16
Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
Europejskiej, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf
 Ursula von der Leyen | fot. ba Global Panorama, flickr.com/photos/121483302@N02/14629926025
 Jean-Yves Le Drian | fot. bnd Parti socialiste, flickr.com/photos/partisocialiste/8006455005
 European Union flag | fot. p Campus France, flickr.com/photos/campusfrance/18898145409
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W połowie września autorską propozycję, nazwaną „Schengen obronności”, wysunął Paolo Gentilioni. Sugeruje on kompleksowe podejście do prewencji i zarządzania kryzysami bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, czyli współpracę wywiadowczą i policyjną, a także uzgodnione działania w zakresie wymiaru sprawiedliwości
i dyplomacji. Gentilioni wnioskuje również o przeniesienie spraw obronności
na bardziej zaawansowany poziom. Poza stworzeniem unijnego sztabu wojsko‑
wego, UE powinna zwiększyć swoją zdolność obronną poprzez rozwinięcie
przemysłu zbrojeniowego oraz utworzenie europejskich międzynarodowych
sił zbrojnych. Integracja miałaby odbywać się w kręgu podobnie nastawionych
państw, przekonanych o konieczności lepszej koordynacji wspólnych działań.
Swoje poparcie dla inicjatyw związanych z porozumieniem i pracą na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i obronności wyraził były przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Martin Schulz. Według niego utrata Wielkiej Brytanii – kluczowego państwa członkowskiego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność – może
stanowić niezbędny impuls dla pozostałych państw do integracji w tych obszarach. Zauważył także, że niemiecko-francuska propozycja spotkała się z aprobatą
podczas szczytu w Bratysławie, dzięki czemu szanse na jej realizację są duże17.
Chęć połączenia sił w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zgodnie deklarują zarówno liderzy Unii Europejskiej, jak i przywódcy państw posiadających
(wyłączając Wielką Brytanię) największe armie w Europie: Francji, Niemiec
i Włoch. Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA jest
kolejnym bodźcem do rozbudowy unijnej obronności. Europejscy dyplomaci
obawiają się zmniejszenia zaangażowania wojskowego Stanów Zjednoczonych
w Europie, zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami Trumpa o możliwym
w ycofaniu amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla krajów NATO.
Jednocześnie przedstawiciele NATO i UE dążą do zacieśnienia powiązań, czego
dowodem jest przyjęty w grudniu 2016 roku 42-punktowy program rozwijający
deklarację o pogłębieniu współpracy, podpisaną przez NATO i UE podczas
lipcowego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Niezależnie
od polityki nowej administracji amerykańskiej kwestie rozwoju i bezpieczeństwa
z pewnością będą w najbliższym czasie jednymi z najważniejszych tematów
na unijnej wokandzie.
17

M. Schulz, The EU and the UK – parting ways but working together. Speech at the European Institute of the London School of
Economics, 23/09/2016, http://www.lse.ac.uk/publicEvents/pdf/2016-ST/20160923-Martin-Schultz-Transcript.pdf
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[ Demokratyzacja ]
Wśród alternatywnych wizji przyszłości Unii Europejskiej na uwagę zasługuje
DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). To paneuropejski ruch polityczny
założony w lutym 2016 przez Janisa Warufakisa, byłego ministra finansów Grecji
z ramienia Syrizy. Dąży on do zmobilizowania europejskich społeczeństw na
rzecz wspólnej walki o demokratyzację Unii Europejskiej. Celem jest „w pełni
demokratyczna, zdolna do działania Europa, najpóźniej w 2025 roku”

Owa prosta, radykalna idea jest siłą sprawczą DiEM25:
Zdemokratyzujmy UE! Bo Europa będzie albo
demokratyczna, albo się rozpadnie!


Manifest DiEM2518

DiEM25 przeciwstawia się nie tylko przerośniętej unijnej biurokracji, niedemokratycznemu procesowi decyzyjnemu, lobbingowi i technokracji, lecz także niewydolnej polityce gospodarczej oraz pogłębianiu recesji i różnic społecznych
wskutek narzucenia polityki zaciskania pasa. W swoim manifeście ruch domaga
się pełnej, natychmiastowej przejrzystości procesu decyzyjnego UE, w tym między innymi transmisji z posiedzeń Rady Unii Europejskiej i eurogrupy, publikacji
w sieci dokumentów dotyczących istotnych negocjacji (np. TTIP), obowiązkowego rejestru lobbystów – uwzględniającego nazwiska klientów, ich honoraria
oraz zapisy spotkań z urzędnikami.
W dłuższej perspektywie DiEM25 postuluje wykorzystanie istniejących instytucji europejskich (poprzez kreatywną reinterpretację obowiązujących już
traktatów i statutów) do walki z kluczowymi problemami UE: zadłużeniem,
wadliwą architekturą systemu bankowego, ubóstwem, regresem inwestycji
i masowymi migracjami. Kolejnym krokiem ma być utworzenie zgromadzenia
konstytucyjnego, składającego się z reprezentantów wybranych według ponadnarodowych zasad ze wszystkich państw europejskich. Zgromadzenie miałoby
18

Pełna treść manifestu DiEM25: https://diem25.org/wp-content/uploads/2016/10/diem25_polish_long.pdf

 Manifest DiEM25 | fot. DiEM, diem25.org/wp-content/uploads/2016/10/diem25_polish_long.pdf
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wypracować założenia demokratyzacji UE, a jego decyzje powinny wejść w życie
do 2025 roku.
Do DiEM25 należą między innymi Slavoj Žižek, Julian Assange, Noam Chomsky, Vivienne Westwood i Ken Loach. Polskę reprezentują przedstawiciele Krytyki Politycznej. Ugrupowanie ma odzwierciedlać całe spektrum politycznej lewicy
– frakcję radykalną, Zielonych, centrolewicę – zjednoczonej w celu naprawy Unii
Europejskiej19. DiEM25 jest szansą na lewicową alternatywę dla mainstreamowe‑
go dyskursu dotyczącego Unii Europejskiej. Nowy ruch polityczny przedstawia‑
jąc progresywną i demokratyczną wizję naprawy Unii, może zmobilizować
do działania grupy społeczne dotychczas obojętne wobec UE lub odrzucające
ją ze względów ideologicznych.

[ Podsumowanie ]
Kryzys migracyjny ujawnił głębokie podziały w Unii Europejskiej. Zróżnicowanie
wartości, jakimi hołdują państwa członkowskie oraz nagromadzenie kryzysów,
z którymi od paru lat zmaga się Europa, uniemożliwiają wypracowanie wspólnej strategii i prowadzą do impasu decyzyjnego w UE. Coraz więcej obywateli
uważa, że Unia w obecnym kształcie nie tylko nie radzi sobie z piętrzącymi
się problemami, lecz także nie reprezentuje interesów i nie słucha głosu obywa‑
teli. Stały spadek poziomu zaufania do instytucji unijnych jest potęgowany
przez świadomość, że UE nie jest w stanie odpowiedzieć na obawy społeczne
związane z słabnącym poczuciem bezpieczeństwa wśród Europejczyków.
Polska i Węgry przekonują, że reakcją na kryzys legitymizacji władzy
w UE powinien być powrót do podejmowania decyzji metodą międzyrządową,
osłabienie mandatu Komisji Europejskiej na rzecz awansu Rady Europejskiej
i przyznanie szerszych przywilejów rządom narodowym. Warszawa i Budapeszt
upominają się także o zwiększenie znaczenia Grupy Wyszehradzkiej. Są jednak w tych dążeniach osamotnione, gdyż Czechom i Słowacji bardziej zależy
na dobrych relacjach z Berlinem niż na przeprowadzaniu kontrrewolucji kul
turowej w UE.
19

Vide: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/przyszlosc-ue/20161021/europa-srodkowa-i-wschodnia-z-warufakisem
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Włochy i Francja promują Europę dwóch prędkości – pogłębioną integrację
wybranych państw w ramach strefy euro. Proces ten miałby się odbywać na polu
gospodarczym, ale również w obszarze bezpieczeństwa i obronności. W trakcie szczytu na Malcie za modelem Unii kilku prędkości opowiedziała się również kanclerz Niemiec Angela Merkel, odchodząc od swojej dotychczasowej linii
obrony jedności i spójności wspólnoty. Opcja elastycznej integracji, mimo że bliska postulatom polskiego rządu, niesie ze sobą ryzyko marginalizacji państw
niechętnych pogłębianiu integracji.
Zapowiedzi Frexitu, Nexitu czy Auxitu, choć medialnie nośne, są raczej
sposobem na zdobycie wyborców przez prawicowych populistów niż realnymi
scenariuszami politycznymi. Poparcie dla generalnej idei zjednoczenia w kontynentalnej Europie jest wciąż stosunkowo wysokie. Jednocześnie większość
obywateli Unii wykazuje pewne zmęczenie integracją i opowiada się raczej
za „integracyjną pauzą”.

Jeśli to najwolniejszy ma narzucać tempo,
konieczne jest, aby niektórzy ruszyli do przodu.


Wolfgang Schäuble20

Hybrydą i kompromisowym rozwiązaniem dla tych scenariuszy może okazać
się propozycja ministra finansów Niemiec Wolfganga Schäublego. Po szoku
związanym z Brexitem podkreślił on, że Unia Europejska powinna jak najszybciej zadbać o osiągnięcie „widocznych efektów”. W tym celu przywódcy muszą
odrzucić ambitne wizje i skupić się na rozwiązywaniu najbardziej palących problemów, jak kwestie obronności czy migracji. Jeśli okazałoby się to niemożliwe
w gronie wszystkich państw unijnych, część z nich powinna przejąć inicjatywę
i we własnym zakresie dokonać odpowiednich reform. Schäuble dopuszcza
– w wypadku, gdy państwa członkowskie i instytucje europejskie nie dojdą
do porozumienia – możliwość przyjęcia pewnych rozwiązań poza ramami
20

W. Schäuble, Wir müssen Europa besser erklären, Bericht aus Berlin: https://www.tagesschau.de/inland/schaeuble
-bab-103.html
 Wolfgang Schäuble | fot. ba Metropolico.org, flickr.com/photos/95213174@N08/13195184245
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prawnymi Unii Europejskiej na poziomie międzyrządowym. Oczywiście,
nie byłoby to w polityce europejskiej novum – przykładem takiego rozwiązania
był pakt fiskalny przyjęty w marcu 2012 roku zaostrzający zasady nadzoru finansowego i gospodarczego. Jednocześnie powszechne wcielenie takiego planu
w życie może w dłuższej perspektywie okazać się być faktycznym ustanowieniem Europy dwóch lub kilku prędkości. W tym modelu pozycja danych państw
w ramach Unii zależeć będzie od ich solidarne zaangażowania w rozwiązywanie
problemów Unii i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za wspólnotę.
Ważnym głosem w dyskusji o Unii Europejskiej są postulaty ruchu DiEM25,
który nawołuje do demokratyzacji i poprawy przejrzystości unijnego procesu
decyzyjnego. To, czy Unia Europejska odzyska zaufanie społeczne, w dużym
stopniu zależy od tego, czy uda się zmniejszyć alienację unijnych elit od społeczeństw i jednocześnie zapewnić obywatelom poczucie wpływu na kierunki
polityki tworzonej w Brukseli. Choć działania DiEM25 z racji charakteru tej
organizacji nie mają bezpośredniego przełożenia na bieżącą politykę, to podobnie
jak prace intelektualistów takich jak Ulrike Guérot, która zarysowała – jak sama
pisze – utopijny scenariusz powołania w perspektywie kilku dekad europejskiej
republiki, stanowią ważną inspirację dla rozważań o przyszłości Europy.
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MICHAŁ SUTOWSKI

[ Koniec Europy, jaką znamy ]
Unia Europejska się skończyła. Przynajmniej dla Polski, przynajmniej pod jednym względem. Być może przetrwa lub odrodzi się w zupełnie innej formie
i nowym kształcie, może też nie przetrwać w ogóle i ustąpić miejsca koncertowi
mocarstw. Na pewno nie jest i nie będzie tym, czym dla Polski była przez ćwierć
wiecze – od chwili, gdy rozważania o naszej polityce międzynarodowej przestały
być domeną raportów wywiadu czy dyskusji konwersatorium Doświadczenie
i Przyszłość. To znaczy, od kiedy zaczęła być perspektywą wielkiego zwrotu
geopolitycznego, jaki dokonywał się od początku III RP.
Do roku 2004 Unia była dla nas praktycznym horyzontem końca historii.
Na ile mglisty, niedookreślony i wieloznaczny był to koniec, widać po różnorodności sensów, stereotypów i cech przypisywanych zjednoczonej Europie w de‑
bacie publicznej tamtego czasu. Liberalizm, prawa człowieka i wolny rynek,
a także przejrzystość życia publicznego i wysokie standardy pracy, ochrona socjalna i sprawność biurokratyczna oraz gwarancja bezpieczeństwa
i wehikuł cywilizacyjnej modernizacji – tak liczne, nieraz sprzeczne atrybuty przypisywały UE różne frakcje w ramach szerokiego konsensusu proeuropejskiego; a jego przytłaczającą przewagę wykazał wynik unijnego referendum
w 2003 roku. Wejście do Unii oznaczało więc akces do normalności poprzez adaptację do wzorca; nawet jeśli niezupełnie trwałego, to gotowego (w tym sensie,
że upichconego nie naszymi rękami). Hasłem „Nicea albo śmierć” próbowano
zaznaczyć asertywność naszych elit wobec Brukseli i najsilniejszych państw UE,
ale nie zmieniało to faktu, że oto Polska dołącza do pewnej całości, walcząc ewentualnie o korektę przyszłego układu jej wewnętrznych sił.
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Dekada naszej obecności w UE, w zasadzie okres do roku 2015, zmieniła w tej
materii niewiele. Pojawiła się głośna retoryka obrony narodowych interesów
w kluczowych dla Polski sferach (polityka klimatyczna i energetyczna, sposób
głosowania przy okazji negocjacji Traktatu Lizbońskiego, ambitniejsza polityka wschodnia EU). Natomiast strona rządowa poczytywała sobie za zasługę,
że Polska znajduje się w głównym nurcie europejskiej polityki, jako filar już
nie Wschodu, lecz nowej Północy ogarniętej kryzysem UE; opozycja z prawej
strony piętnowała tę postawę jako kapitulancką. Rzeczowa dyskusja o tym, jaka
ma być Europa, w której chcemy się zadomowić, nastąpiła nie – jak można się było
spodziewać – po wstrząsach lat 2008-2009, lecz dopiero w perspektywie brytyjskiego referendum (traktowanego, raczej jak memento dla Unii niż zapowiedź
realnego wyjścia Brytyjczyków), a pośrednio – w następstwie idei przymusowej
relokacji uchodźców przybywających do Europy
Wielki paradoks ostatnich lat Polski w UE polega na tym, że nie tyle jej
trzy wielkie kryzysy: ekonomiczny i strefy euro, uchodźczy oraz wschodnioeuropejski kryzys hard security, ile konsekwencje prób ich rozwiązania mogą
zadecydować, że Unii Europejskiej nie będzie, bądź też że będzie, lecz zabraknie
w niej miejsca dla Polski. Po pierwsze bowiem, kryzys gospodarczy w UE udało
się Polsce przejść względnie suchą stopą (choć kosztem prekaryzacji rynku pracy). Stało się tak dzięki inteligentnej polityce antycyklicznej rządu, strumieniowi wielkich środków z funduszy strukturalnych, deprecjacji złotego i wreszcie
za sprawą jazdy na gapę polskiego przemysłu eksportowego, który skorzystał z sieci
kooperacji i względnie dobrej kondycji gospodarki niemieckiej. Po drugie, kryzys
bezpieczeństwa w związku z inwazją Rosji na Krym i jej ingerencją w sprawy Ukrainy na terenie Donbasu wciąż czyha za rogiem (i trudno oszacować jego dalsze koleje, zwłaszcza po zwycięstwie Donalda Trumpa w USA). Jednakowoż Polska – trochę
wbrew oczekiwaniom i w oparciu o kontrowersyjne przesłanki („schowanie się
w domu z dziećmi i ryglowanie drzwi”) – w pewnym sensie umywa od tego kryzysu
ręce, nie wchodzi (nie będąc zaproszoną) do tzw. formatu normandzkiego, a swoje
zaangażowanie ogranicza właściwie do wspierania unijnych sankcji wobec Rosji.
Po trzecie wreszcie, od kryzysu uchodźczego Polska odżegnuje się ostentacyjnie,
czynnie opiera się koncepcjom relokacji i wspiera „politykę płotów” państw ze szlaku bałkańskiego. Krótko mówiąc, można odnieść wrażenie, że nasza chata z kraja.
I mogłaby być nadal – gdyby nie Brexit. Historię alternatywną z Wielką Brytanią pozostającą w UE można sobie wyobrażać na podobieństwo snu Witolda
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Waszczykowskiego o polskiej potędze. Oto w Unii, wyraźnie dysfunkcjonalnej,
dochodzi do podziału na dwa kręgi integracji. Imperium „karolińskie” z przystawkami buduje dalej swą ever closer union; Wielka Brytania z „nową Europą”
(być może z ambitnymi wyjątkami jak Słowenia czy Estonia) tworzą krąg drugi, luźniejszy. Może bez wielkich transferów, ale i bez współodpowiedzialności
za zewnętrzne wyzwania w rodzaju włoskiego kryzysu bankowego. Uchodźców
zatrzymuje węgierski drut kolczasty, a potem brzegi kanału La Manche – śni
dalej swój sen nasz minister spraw zagranicznych – a do tego, jastrzębia wobec Kremla, brytyjska Partia Konserwatywna podtrzymuje twardy kurs UE
na newralgicznym dla nas odcinku wschodnim. Niestety, dzwoni budzik –
odzywa się rzeczywistość.
Z Wielką Brytanią, pozostającą poza zjednoczoną Europą, na żadne dwa kręgi nie ma szans, bo w potencjalnym drugim kręgu, poza ścisłym jądrem integracji, zabraknie zawodnika wagi ciężkiej, zostaną przystawki i ewentualnie Polska
na deser. Prezydent Donald Trump i jego współpracownicy, uznający Estonię
za przedmieścia Petersburga, z kolei nie pozostawiają złudzeń, że na wschód
od Odry Amerykanie mieli się mocniej zaangażować. Co nas zatem czeka?
Najbliższy rok niesie sporo niewiadomych – wybory prezydenckie we Francji
i parlamentarne w Holandii i Niemczech. Można jednak przyjąć, że kolejne wydarzenia mogę się rozwijać według wielkich scenariuszy. Wariant skrajny – zwycięstwo Le Pen i zmiana koalicji w Niemczech – może oznaczać rozpad obecnej UE
do jakiejś bardzo luźnej formy integracji, a nawet koncertu mocarstw, z Paryżem,
Londynem, Berlinem w rolach liderów regionalnych, układających pospołu z Moskwą, mapę geopolitycznych i geoekonomicznych wpływów.
To jeszcze nie oznacza widma rozbiorów, wojen ani nacjonalistycznej anarchii
na kontynencie; w każdym razie nie od razu. Można się za to spodziewać jawnej
konkurencji gospodarczej, bez osłony hipokryzji europejskiej solidarności i transferów spójnościowych, a także polityki rolnej czy infrastrukturalnej sprowadzonej z powrotem na poziom państw narodowych. Poszczególnym krajom – spoza
katalogu mniej lub bardziej kieszonkowych mocarstw – pozostałoby bilateralne
negocjowanie zależności wobec silniejszego sąsiada. I w tej sytuacji Czesi i Węgrzy
zapewne sobie poradzą, przystając na status dominium. Albo w drugim przypadku, kondominium (!) niemiecko-rosyjskiego, gdzie finlandyzację polityki zagranicznej dałoby się wymienić na koncesje energetyczne i, być może, terytorialne
(kosztem Ukrainy lub Słowacji). W tym scenariuszu polityczne usankcjonowanie
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rozwoju zależnego od Niemiec byłoby dla Polski opcją least worst, jeśli wziąć
pod uwagę, że budowa jakiejś formy Międzymorza nie wydaje się prawdopodobna (dla pozostałych krajów V4 jest zwyczajnie mniej atrakcyjna z powodów gospodarczych, dla krajów bałtyckich, zwłaszcza Litwy, niewykonalna
ze względów historycznych).
To jedna skrajność, tzn. pełna (?) renacjonalizacja dla silnych i status podległych dla reszty. Drugi scenariusz to zacieśnienie integracji – „w dobrym towarzystwie” – najpewniej na zachód od Odry, pod hasłem „otwartej awangardy”.
To znaczy: ambitni konstruują nowy koncept (np. założycielska szóstka Wspólnot Europejskich), a kolejni dołączają – trochę jak przy strefie Schengen. Biorąc
jednak pod uwagę sceptyczne nastroje społeczeństw wobec idei „więcej Europy”,
wątpliwe jest, czy taki projekt awangardy pozostanie faktycznie projektem
otwartym na chętnych. A im szerszy skład uczestników, im dalej od państwzałożycieli, tym większy problem skali redystrybucji w stronę Południa i Wschodu, ale przede wszystkim – demokratycznej legitymacji dla takiego projektu.
Dzielić się solidarnie ze słabszymi łatwiej jest w gronie znanym i lubianym,
trudniej z rzeszą „nierobów” z Południa czy „dzikusów” ze Wschodu. A czasy
kryzysu i nacjonalistycznego wzmożenia niestety sprzyjają takiemu właśnie
obrazowi sąsiadów w oczach obywateli Zachodu czy Północy. W węższym gronie podobna, zintegrowana wspólnota mogłaby nawet uwzględnić elementy
progresywne, solidarnościowe i równościowe – od prymatu zielonych energii
przez np. ubezpieczenie od bezrobocia, aż po gwarantowany dochód minimalny – pod warunkiem uszczelnienia granic dla przepływów ludzi i skutecznego
wyzysku okolicznych peryferii (źródła taniej pracy produkcyjnej i opiekuńczej). Czy istnieje więc dla Polski jakiś dobry scenariusz? Taki, w którym widmo
hybrydowej agresji ze wschodu zostałoby odsunięte, a rola poddostawcy części
czy opiekuna chorych i emerytów w kraju protektora nie byłaby horyzontem
najlepszym z dostępnych?
Banałem jest stwierdzenie, że UE musi zacząć rozwiązywać swoje najbardziej
palące problemy. Najważniejszy z nich to napływ uchodźców oraz imigrantów
z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Ukrainy, a powstrzymanie nowej fali
migracji wiąże się (dla lewicy – niestety) z uszczelnianiem granic zewnętrznych.
Kolejne kwestie to przeciwdziałanie wojnie hybrydowej ze wschodu, powściąganie ekscesów sektora finansowego, być może stworzenie siatki minimalnego
bezpieczeństwa socjalnego (na wzór europejskiego ubezpieczenia od bezrobocia).
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Takie rozwiązania – na początek i na teraz – muszą dotyczyć Unii w całości, jeśli
tendencje odśrodkowe nie mają w niej zwyciężyć.
Dałyby one chwilę oddechu i szansę na to, by w średniej i długiej perspektywie
udał się projekt wielkiej rekonstrukcji UE i by pozostał on naprawdę otwarty.
A to dlatego, że podjęcie olbrzymich wyzwań: automatyzacji pracy produkcyjnej
i rozwoju sektora opiekuńczego, europejskiej Energiewende, autarkii obronnej Europy, drugiej rewolucji cyfrowej, itp. będzie faktycznie możliwe w ramach jakiegoś
jądra czy awangardy. Warunkiem sukcesu (i ekspansji takiego rozwiązania) jest
jednak wcześniejsza stabilizacja całości tak, by przebudowa okrętu dokonywała się,
co prawda, na pełnym morzu, ale jednak już po uspokojeniu zabójczego sztormu.
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DR ANNA SKRZYPEK

[ Z nowym rokiem
raźnym krokiem?
Europejskie wyzwania
socjaldemokracji w 2017 ]
Od dawna wiadomo, że jeśli postawi się pół szklanki wody przed optymistą, będzie on twierdził, że szklanka jest do połowy pełna. Pesymista patrząc na to samo
powie, że szklanka jest w połowie pusta. Zapewne gdyby zapytać o zdanie współczesnego Europejczyka, ten uznałby, że woda jest mętna, o temperaturze bliskiej
wrzenia, i podejrzewałby, że wkrótce wyparuje. Skatowany deterministyczną
retoryką kryzysu obywatel nie dostrzegłby pewnie nawet szklanki, a już z pewnością nie podjąłby dyskusji, jak to właściwie jest – nie tyle z wodą, co ze szklanką.
Łatwo odnieść wrażenie, że kiedy wymawia się hasło „zjednoczona Europa”,
ludzie jednocześnie słyszą „kryzys”. Rzeczywiście proces unijnej integracji
od samego początku przebiegał skokowo. W języku potocznym można określić
to jako rozwój od zapaści do zapaści. Każde przesilenie nagłośnione na poziomie
krajowym wymagało jednak nieco bardziej dyskretnych – wręcz dyplomatycz
nych – kolektywnych działań na szczeblu europejskim. Dzięki nim udawało
się zazwyczaj doprowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich
stron sporu, a to skutkowało również ustanowieniem nowych zasad funkcjonowania i dalszym zacieśnieniem wspólnotowych więzi. W ten sposób łagodzenie
napięć przebiegało do wejścia w życie traktatu z Maastricht, który był wyrazem
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transformacyjnych ambicji oscylujących wokół przekształcenia sojuszu opartego
na współpracy gospodarczej w rzeczywistą unię polityczną, społeczną i monetarną. Czas pokazał, że tamte nadzieje okazały się płonne.
Obecna sytuacja, której genezy należy szukać w latach dziewięćdziesiątych
różni się od wcześniejszych krachów w historii. Objawiający się w różnych nasileniach kryzys obchodzi w 2017 roku swoje dwudziestopięciolecie. Jakkolwiek
męczący i uciążliwy – według doniesień medialnych – permanentny impas
dla wielu stał się jedyną znaną, oswojoną codziennością. Z tej perspektywy Unia
jawi się jako od zawsze słaba, pozbawiona energii i możliwości działania struktura.
Co więcej, trudno zaufać aktualnie rządzącym bądź dochodzącym do władzy ugrupowaniom, że potrafią rzeczony kryzys zażegnać. Defetyzm uzasadnia powszechnie odczuwana trudna sytuacja, w której znalazły się praktycznie wszystkie tradycyjne partie (konserwatyści, socjaldemokraci, liberałowie i zieloni).
Powyższa diagnoza stanowi powód do niepokoju. Szczególnie, że bieg wypadków wykracza poza granice wyobraźni politycznej. Egzystencjalną niepewność
potęguje wynik ubiegłorocznego referendum w Wielkiej Brytanii i realna per
spektywa odłączenia się Zjednoczonego Królestwa od Unii.
W tym kontekście trudno się więc dziwić, że poproszony o ocenę zawartości
szklanki Europejczyk miałby przed oczyma jedynie mętną, parującą ciecz. Nawet
jeśli powody są zrozumiałe, nie należy przyjmować postawy fatalistycznej.
Jak mawiają Anglicy, if there is a will, there is a way, czyli: jeśli jest wola, znajdzie
się też sposób. Z tego powodu poniższy esej poświęcony jest głównie temu, co socjal‑
demokracja może zrobić, przy założeniu, że w 2017 roku gotowa jest podjąć
rękawicę i wreszcie wyruszyć do walki o przyszłość Europy.
Najpierw centrolewica musi zmierzyć się ze skutkami referendum. Owszem,
można stwierdzić – przy czym obstawali od początku Francuzi – że Wielka
Brytania była trudnym partnerem, bo manifestowała zachowawczość wobec
procesów integracyjnych. Można próbować zlekceważyć wynik i powołać się na
dane demograficzne wskazujące, że przeważyły głosy wyborców, których arche‑
typem były postaci z filmu „Dziewczyny z kalendarza”. Jednak oba sposoby
wartościowania odwracają uwagę od istoty sprawy. W kampanii przedreferendalnej głównymi tematami sporów pomiędzy konkurującymi obozami były
kwestie regulacji wspólnego rynku pracy i przepływu pracowników pomiędzy
państwami członkowskimi czy sprawy bezpieczeństwa zagrożonego masowym
napływem uchodźców. Ponadto różne były zapatrywania na szanse rozwoju
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gospodarczego w UE niemogącej podźwignąć się od 2008 roku, na problem
demokracji w kontekście wspólnotowych instytucji oraz autorytarnych tendencji rządów niektórych krajów. Jeśli wygłuszy się na chwilę agitację i przyjrzy
poruszonym zagadnieniom, łatwo zauważyć, że pod wątpliwość poddane zostały
założenia, na których oparli swoje koncepcje Schuman i jego następcy. Europejczycy w Wielkiej Brytanii zakwestionowali sens funkcjonowania Unii, skoro nie
jest w stanie rozwiązać wewnętrznych konfliktów, nie zapewnia dobrobytu, ani
nie gwarantuje bezpieczeństwa, demokracji i rządów prawa. Tego typu poglądy
podzielają obywatele innych krajów, choćby tych, w których rozważane są Nexit
(Holandia) czy Auxit (Austria).
Właśnie dlatego socjaldemokracja musi opracować nową wizję Unii Europej
skiej i uargumentować przekonanie, że wspólnota nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału. Co więcej – dobrze rokuje na przyszłość – dysponuje arsenałem
strategii pozwalającym zaradzić bolączkom czasów współczesnych. Jedynie w ten
sposób centrolewica może udowodnić, że nie prosi o głosy wyborców koniunk
turalnie, wyłącznie wiedziona przekonaniem, że potrzeba proeuropejskiej lewicy
na arenie politycznej, ale dlatego, że ma aspiracje, by zrealizować pomysł lepszego, lewicowego modelu Unii.
Koncepcja centrolewicy musi być obliczona na położenie kresu stagnacji.
Owszem, można i nawet należy współczuć Wielkiej Brytanii z powodu kłopot
liwej sytuacji, w której się znalazła. Ale czas mija i nie ma powodu, by 27 innych
państw oczekiwało w zawieszeniu na opieszały Londyn. Inaczej niż w filmie,
ten styl budowania napięcia w polityce się nie sprawdza. Partia powinna umieć
sformułować plan, wytłumaczyć go i przekonać obywateli, że się powiedzie
oraz wyegzekwować jego realizację. Inaczej zawodzi oczekiwania wyborców
i przestaje należycie pełnić funkcję przywódczo-sprawczą.
Zjednoczenie sił na rzecz polityki wobec prawdopodobnego Brexitu nie będzie
łatwe. Europejska socjaldemokracja unika publicznych deklaracji w obawie
przed posądzeniem o spekulacje lub o ponaglanie Brytyjczyków w tej, jakże
delikatnej, sytuacji. Niemniej jednak dotychczasowe kuluarowe dyskusje pozwalają
domniemywać niezgodność poglądów wśród partii członkowskich PES (Partii
Europejskich Socjalistów).
Pierwsza z trzech wysuwanych opcji zakłada twardą postawę UE w trakcie
negcjacji. Zwolennicy tego rozwiązania – w tym niemieccy socjaldemokraci (SPD)
– argumentują, że jest to jedyny sposób, by zniechęcić kolejnych potencjalnych
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amatorów podobnych referendów. Właśnie dlatego nie godzą się nawet na rozmowę o specjalnej umowie z Wielką Brytanią. Uważają, że Brexit oznacza Brexit.
Tym samym, stworzony 23 czerwca 2016 roku precedens powinien posłużyć
ku przestrodze i ma wymusić na unijnych przywódcach podjęcie bardziej zdecydowanych kroków na rzecz utrzymania i ochrony UE 27. Za cel strategiczny należy
obrać pogłębienie istniejących więzi poprzez reformy instytucjonalne i dalszą
konsolidację wspólnot wraz z rosnącymi wzajemnymi współzależnościami.
W drugim wariancie należałoby uznać wynik referendum za dobitny dowód
na fiasko idei Unii jako organizacji rozciągającej się w geograficznych granicach
Europy. Dlatego orędownicy tego podejścia – a wśród nich francuscy socjaliści
(Parti Socialiste, PS) – sugerują powrót do źródeł, czyli projektu centrum i peryferii. Serce wspólnoty biłoby najsilniej w obrębie sześciu państw założyciel
skich, a zakres integracji determinowałyby kolejne tematyczne umowy zawiera
ne na mocy traktatowego mechanizmu wzmocnionej współpracy (enhanced
cooperation).
Trzecia opcja to propozycja, by skoncentrować się na zreformowaniu oraz
pogłębieniu europejskiej unii gospodarczej i walutowej (EMU). Jak wskazują włoscy demokraci (Partito Democratico, PD), a zarazem wyznawcy tej idei, EMU
okazała się odporna na wstrząsy – mimo rozlicznych niedociągnięć oraz słabości – i przetrwała kryzys w Grecji. Unię monetarną można utożsamiać z nowym
stadium integracji, dlatego należy uczynić ją fundamentem dalszych poczynań,
a także wyposażyć w parlament i prerogatywy, które dodałyby jej działaniom
upragniony wymiar socjalny. Do EMU, mógłby przystąpić każdy kraj, który
spełniałby na nowo określone warunki i gotów byłby podjąć wyzwania związane
z dalszą konsolidacją.
Na razie trudno orzec, czy któryś z założonych scenariuszy stanie się oficjal
ną strategią Partii Europejskich Socjalistów. Szczególnie, że sympatie i poparcie
dla poszczególnych rozwiązań na obecnym etapie nie mają charakteru wiążą‑
cego. Do jednoznacznego opowiedzenia się za jakąś opcją już wkrótce zmuszą
aktorów politycznych nadchodzące wybory w Holandii, we Francji i w Niemczech.
Dla europejskiej centrolewicy w wymiarze zarówno ideowym, jak i strategicz
nym byłoby naturalnie lepiej, gdyby startujące w wyborach siostrzane partie
przedstawiały tę samą ogólnoeuropejską politykę. Szczególnie dlatego, że jedynie
pokrzepione wspólną wizją są w stanie odeprzeć bezpardonowe ataki ugrupowań
radykalnych, populistycznych i antysystemowych. Te nie zawahają się użyć
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retoryki europejskiej, by wykazać wszechobecną dezorientację, a tym samym
słabość socjaldemokratów. Co więcej, jasności stanowisk wymaga niedaleka
już perspektywa wyborów europejskich w 2019 roku. Socjaldemokracja musi
dowieść w przedbiegach, że ma pomysł, wiarę w siebie oraz moc sprawczą, tak
by jako zjednoczona siła polityczna kształtować bieg dziejów w Europie w kolej‑
nych dekadach.
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Europa będzie się
wykuwać w kryzysach?
Scenariusze integracji w czasach polikryzysu

Fundacja Global.Lab jest niezależnym think tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów
politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego
społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. Szczególną
uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które opierają się na wartościach jak
wolność, solidarność i sprawiedliwość oraz charakteryzują się
poszanowaniem praw i godności każdego człowieka oraz idei
zrównoważonego rozwoju.
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