
Brangūs draugai, 

dėkoju už suteiktą galimybę būti, čia, nuostabiojoje Portugalijoje, šiandien, kai tuoj bus du 

šimtai dienų, kai Europoje vyksta karas.  

Užbaigiant intensyvias Estorilio susitikimo diskusijas, buvau paprašyta pasidalyti mintimis 

apie pasaulio ateitį.  

Klausiu savęs, ar 1945 metais šia tema kalbėjęs žmogus būtų galėjęs įsivaizduoti, kad 

2022 metais tiek daug žmonių bus pamiršę, kokios yra nacionalizmo, populizmo, galingųjų 

teisės pasekmės. 

Arba – ar 1960 metais kalbą sakantis žmogus būtų įsivaizdavęs, kad, nors mes visi turime 

galimybę akimirksniu susisiekti mobiliaisiais telefonais, tiek daug žmonių jausis vienišesni nei 

bet kada anksčiau, arba kad tiek daug mūsų politikos sričių bus labiau nei bet kada tarpusavyje 

nesusietos.  

Kad visos pasaulio žinios bus akimirksniu prieinamos internete, tačiau atrodys, kad daugelis 

žmonių nebesidomi istorijos pamokomis. 

Kad visą parą be pertraukos transliuojant naujienas, naudojantis „Instagram“, „Twitter“ ir 

„Facebook“, daugelis taps abejingesni ir jiems mažiau rūpės, nors turėtų būti priešingai. Kad 

melagingos naujienos ar dezinformacija sklis per pasaulį šviesos greičiu. 

Klausiu savęs, ar 1990 m., griuvus sienai, į minią besikreipiantis žmogus būtų įsivaizdavęs, 

kad kada nors vėl kils abejonių dėl liberalios demokratijos, nutraukusios baimės, prarastų kartų 

ir priespaudos dešimtmečius, pamatų. 

Kad, nepaisant visų įspėjimų, pasaulio temperatūra toliau kils. Kad pradės sekti mūsų upės ir 

degti miškai.  

Arba kad moterys vis dar uždirbs mažiau nei vyrai.  

Ar kad, nors esame turtingiausia visuomenė pasaulio istorijoje, atotrūkis tarp turtingų ir 

neturtingų išliks pernelyg didelis.  

Arba kad tankai vėl riedės per Europos sienas. 

Paveikslas, kurį piešiu, atrodo niūrus. Tačiau taip nėra. Tai mano mėginimas ryžtingai paraginti 

siekti permainų, būti aktyvių veiksmų katalizatoriumi, kad radikaliai keistųsi vaidmuo, kurį 

atliekame visuomenėje. Tai mano raginimas jums dalytis savo mintimis ir išsakyti savo 

nuomonę. 

Pasaulio ateitis – tai ateitis, kurią galime sukurti tik kartu. Likimas nėra iš anksto nulemtas, jį 

nusikalame patys.  

Projektas, kurį vadiname Europos Sąjunga, buvo sukurtas siekiant spręsti problemas, su 

kuriomis susidūrė mūsų žmonės. Tai buvo mūsų perspektyvus būdas užtikrinti, kad pasaulis ir 

toliau sutelktai sieks užtikrinti teisingumą, lygias galimybes ir tikrą demokratiją. 

Svajoti apie Europos Sąjungą reikėjo didžiulės drąsos. Dar daugiau drąsos prireikė tam, kad ji 

taptų realybe.  

Jos turėjo svajotojai, kurie sukūrė šią teisių tvirtovę ir pasitikėjimo – ekonominio atvirumo ir 

pliuralizmo – erdvę.  

Taigi, draugai, nepaisant iššūkių, žvelgiu į ateitį su viltimi. Optimistiškai. Tikslingai.  

Taip, tiesa, kad turime kovoti su nacionalizmu ir populizmu, tačiau tiesa ir tai, kad yra milijonai 

jaunų įsipareigojusių europiečių, kurie netyli.  

 Tiesa, kad kiekvieną kylantį tariamai stiprų veikėją atsveria žmonės, kurie politiką 

vertina kaip konstruktyvią pokyčių jėgą. Kiekvieną autokratą, keliantį grėsmę mūsų 

kaimynams, atsveria mūsų vienybė, kurios nepalaužė joks spaudimas. 

 Kad, nors vis dar egzistuoja moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas ir moterų 

teisėms vis dar gresia pavojus, mes priimame teisės aktus šiuo klausimu. 

 Kad daugiau žmonių nei bet kada anksčiau ištraukiama iš skurdo ir beviltiškos padėties. 

Kad, nors diskriminacija dar niekur nedingo, mūsų LGBTI bendruomenė jau jaučiasi 

ramesnė. Kelias dar tolimas, tačiau rasizmo apraiškų jau mažiau. Tiesa, kad tęsiame 



kovą su klimato kaita ir pandemijomis, tačiau tarpvalstybiniu mastu dalijamės 

ugniagesiais, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais, vakcinomis ir gydytojų 

paslaugomis. Tapsime pirmuoju mūsų gyvenamais laikais anglies dioksido 

neišskiriančiu žemynu.  

Tai Europos galia.  

Ir tai, draugai, yra pažanga. Net jei ji ne visada pakankamai greita, ne visada pakankamai gili. 

Judame į priekį. Tokia yra Europa. Būtent tai darė ir turi toliau daryti Europa.  

Vis dėlto, draugai, Europa išliks tik tuo atveju, jei už ją kovosime. Jei nebelaikysime jos 

savaime suprantamu dalyku. Jei suprasime ir aiškinsime jos teikiamą naudą. Jei klausysimės. 

Jei atremsime tuos, kurie yra pasiryžę jai kenkti. Jei sugebėsime reformuotis. Jei galėsime iš 

esmės atnaujinti savo projektą. 

Būtent tokį tikslą turėjo Europos Parlamentas, ragindamas sušaukti Konventą dėl Europos 

ateities. Turime užtikrinti, kad tęsime dialogą, siekdami kitai kartai palikti tinkamą Europą. 

Šioje diskusijoje negali būti šventų karvių ir neliečiamų politinių klausimų. Negalime atsisakyti 

siekti pažangos dėl to, kad pernelyg sudėtinga keisti mūsų biurokratiją, arba leisti, kad 

pirmenybė būtų teikiama siauriems interesams. Paskutinę svarbią reformą įvykdė ankstesnė 

karta. Žinome, kad tai, kas tiko 18 šalių Europos Sąjungai, pasiekė savo ribą 27 šalių Europos 

Sąjungoje ir nebetiks 32 ar 36 šalių Sąjungai. Išmušė valanda. 

Europa nesiekia, kad visi būtų sukurti pagal vieną kurpalių, Europa – tai esminis įsitikinimas, 

kad visiems, kokie skirtingi bebūtume, turi būti suteiktos vienodos galimybės.  

Draugai, nepaisant nieko, Europa – tai viltis. Ateities viltis. Naujos kartos viltis.  

Skaisti kibirkštis, šviesą skleidžiantis švyturys. Kai žvelgiame į Rytus ir matome Putino tankus, 

arba į Kiniją, kuri iškilo laikydamasi vertybių, labai besiskiriančių nuo mūsų; kai žvelgiame į 

Šiaurę ir matome, ką atnešė „Brexit’as“; arba – į Vakarus ir matome gilų visuomenės 

susiskaldymą, kuriuo pasinaudojo trumpizmas; kai žvelgiame į save pačius ir matome 

principus, kuriuos laikėme savaime suprantamais, o dabar dėl jų dabar keliamos abejonės, – 

suprantame, kad būtent dabar pasauliui reikia geriausio, ką turi Europa. Mums reikia vilties. 

Mums reikia vertybių, kurias gina Europa. Noriu, kad žmonėms sugrįžtų šis svarbos ir 

optimizmo jausmas, kurį sukelia mūsų projekte slypinčios galimybės. Atidėlioti reformas – ne 

išeitis. 

Europą visada siejau su galimybėmis. Pokyčiais. Progomis. Kai 2004 m. prie jos prisijungė 

dešimt šalių, įskaitant mano gimtąją šalį, tai buvo metų metus trukusios pažangos ir didžiulių 

visuomenės pokyčių kulminacija. Tai reiškė viską. Tai pakeitė Europą.  Tai suteikė ateitį 

milijonams žmonių.  

Reikėjo tikėjimo. Reikėjo drąsos. Turime dar kartą įgyti tokios drąsos dabar, kai žvelgiame į 

Ukrainą, Moldovą, Vakarų Balkanus, Gruziją.  

Europa turi galią keisti, tačiau turime rasti politinės drąsos, kad galėtume atlikti didelį šuolį į 

priekį. Pakeisti pasaulį. Galime. Ir turime. Nes, jei mes nekursime ateities, ją sukurs tie, kurių 

naratyvas labai skiriasi – tuomet rezultatas bus visiškai kitoks. 

Pasaulis, kurį pažinojome, iš esmės pasikeitė. Kryptis pakito po vasario 24 d., kai buvo žiauriai, 

nepagrįstai ir neteisėtai įsiveržta į suverenią Ukrainą.  

Didžiuojuosi Europos reakcija. Palaikėme Ukrainą, teikėme karinę pagalbą, politinę ir 

diplomatinę paramą, priėmėme milijonus bėgančių žmonių, suteikėme precedento neturinčio 

masto finansavimą. Parodėme, kad nesame abejingi. Be abejonės, svarbiausias mūsų politinis 

žingsnis buvo suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą. Nes Ukrainai reikia vilties. 

Ukraina kovoja už Europą ir mes nepaliksime jos vienos. 

Jie gina tas pačias vertybes, kurias gina Europa. Būtent tas vertybes turime apsaugoti. Ir turime 

išmokti geriau paaiškinti, kodėl šios vertybės yra tokios svarbios. Kodėl be jų nieko negali būti. 

Kodėl verta mokėti didelę kainą.  



Pernelyg dažnai apie demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principus kalbame taip, tarsi tai 

būtų skambios sąvokos, surašytos bibliotekoje dulkančiose teorijų knygose. Turime kasdien 

rodyti, kodėl jų reikia ir kaip jos gali keisti žmonių gyvenimą.  

Anksčiau minėjau, kad galime akimirksniu gauti žinių iš pasaulio, tačiau technologijos reiškia, 

kad susiduriame su didžiuliu srautu dezinformacijos, pridengtos keisto populizmo šydu. Ja 

skatinamas cinizmas, sudėtingoms problemoms surandami klaidingi sprendimai pateikiant 

lengvus atsakymus, dėl visų nusivylimų ir nelaimių lengvai apkaltinamas „kažkas kitas“. Ja 

nacionalistai skleidžia pramanytą nostalgiją apie šlovingą praeitį, kurios niekada nebuvo. Mus 

įdeda į juodą arba baltą stalčiuką, net jei tikrovė nuspalvinta tūkstančiais pilkų atspalvių.  

Atsilaikyti nėra lengva.  Tačiau nuo kada „lengva“ tapo kriterijumi imtis veiksmų? 

Negalime kalbėti apie ateities pasaulį, neanalizuodami šiandienos pasaulio. Šiomis dienomis 

žmonės nerimauja dėl savo sąskaitų, dėl to, kaip išgyvens iki mėnesio pabaigos ir kokį pasaulį 

paliks savo vaikams. Jie nerimauja dėl ateities ir Europa turi gebėti reaguoti. Kai žmonės pajus, 

kad demokratija nepadeda spręsti jų vienišumo, izoliacijos ir nusivylimo problemų, jie nuo jos 

atsiribos. Ekonomika yra svarbu. Darbo vietos yra svarbu. Svarbu orumas ir švietimas, nes jei 

dėl ekonominių skirtumų visuomenėje per daug žmonių jausis vieniši ir atstumti, jie pajus, kad 

Europa nepateisino jų lūkesčių. 

Darosi vis sunkiau šildyti savo namus, remti pramonę ir vairuoti automobilius. Dėl infliacijos 

kainos išlieka aukštos. Tai žinome. Tačiau, kai išsenkame ir pavargstame nuo konflikto – 

būtent tada turime išsitiesti ir būti tokie tvirti, kokie dar niekada nebuvome. Būtent tokiu 

momentu teorinė Europa turi imtis praktinio vadovavimo. Ryžtingai ir drąsiai. Europa turi 

drąsiai pasitikti tą iššūkį. Spręsdama pragyvenimo išlaidų, elektros energijos kainų, klimato 

kaitos, gynybos, aprūpinimo maistu klausimus. Eiti pirmyn galėsime tik būdami vieningi. 

Yra sprendimų, kuriuos galime priimti tuoj pat. Negalime laukti. Galime veikti kartu, kad 

sušvelnintume pasekmes: nustatydami sąskaitų viršutines ribas, parengdami savo kainų 

nustatymo sistemas ar elektros energijos kainą atsiedami nuo dujų kainos – yra klausimų, 

kuriuos galime išspręsti dabar, net jei tai būtų laikini sprendimai – taip sumažinsime daromą 

tiesioginį spaudimą, sykiu įgyvendindami ilgalaikes strategijas. Jei kada nors buvo metas kurti 

„daugiau Europos“, jis yra čia ir dabar. 

Draugai, Europa – tai pasirinkimas. Šalys ją pasirinko supratusios, kad geriausia išeitis yra būti 

kartu. Mes pasirinkome Europą. 

Nepaisant daugybės iššūkių ir nemalonių tiesų, į ateitį žvelgiu optimistiškai. Esu kupina vilties. 

Tikiu mūsų laikmečio galimybėmis ir, žvelgdama į jaunimą visoje Europoje, žinau, kad ateitis 

yra šviesi.  

Esu įsitikinusi, kad Europos dėka ateities pasaulis bus geresnis nei tas, kurį paliekame praeityje.  

Ačiū. 

 


