
 

 

Скъпи приятели, 

Благодаря Ви за възможността да бъда днес тук, в красивата страна Португалия, в 

момент, когато наближаваме двеста дни война в Европа.  

В заключение към задълбочените ни дискусии по време на тази конференция в Ещорил 

бях помолена да говоря за „Светът на бъдещето“.  

Питам се дали някой, който е разсъждавал по този въпрос през 1945 г., би могъл да си 

представи, че през 2022 г. толкова много хора ще са забравили последствията от 

национализма, популизма, правото на по-силния. 

Дали някой, който е държал реч през 1960 г., би могъл си представи, че макар всички 

ние да можем незабавно да се свързваме помежду си чрез мобилните си телефони, 

толкова хора са по-самотни от всякога, или че голяма част от нашата политика е по-

фрагментирана, отколкото в миналото.  

Че цялото знание на света ще бъде достъпно за нас на секундата онлайн, но въпреки това 

толкова много хора изглежда са забравили уроците на историята. 

Че постоянният поток от новини 24 часа в денонощието, Instagram, Twitter и Facebook 

ще направят мнозина по-малко заинтересовани и по-малко загрижени, а не обратното. 

Че фалшивите новини и дезинформацията буквално ще обикалят света със скоростта на 

светлината. 

Питам се дали някой, който е говорил пред тълпите през 1990 г. след падането на 

Берлинската стена, би могъл да си представи, че основите на либералната демокрация, 

която сложи край на десетилетия на страх, изгубени поколения и потисничество, някога 

отново ще бъдат поставени под въпрос. 

Или че въпреки всички предупреждения планетата ще продължава да се затопля. 

Нашите реки ще започнат да пресъхват, а горите ни ще горят.  

Или че жените все така ще печелят по-малко от мъжете.  

Или че все още ще има голяма разлика между богати и бедни, макар да сме най-

проспериращото общество в историята.  

Или че отново ще започнат да се придвижват танкове по границите на Европа. 

Представям Ви на пръв поглед мрачна картина. Целта ми обаче е друга. Казвам това, за 

да призова към промяна, да насърча активизма и да подтикна към преосмисляне на 

нашата роля в обществото. Моят призив към Вас е да надигнете глас и да изразите 

позиция. 

Светът на бъдещето е свят, който можем да построим само заедно. Съдбата не е 

предопределена, ние сме нейните творци.  

Проектът, наречен Европейски съюз, беше създаден, за да се отговори на проблеми, пред 

които са били изправени нашите граждани. Това беше нашият начин да гарантираме, че 

и в бъдеще светът ще продължи да се бори за справедливост, равни възможности и 

истинска демокрация. 

Необходима е била много смелост, за да мечтаеш за Европейски съюз. Трябваше още 

повече смелост, за да се превърне мечтата в реалност.  

Именно мечтателите го постигнаха, те създадоха този бастион на права и кръг на 

доверие – на икономическа отвореност и плурализъм.  

И приятели, въпреки трудностите аз гледам на бъдещето с надежда. С оптимизъм. С 

целеустременост.  

Защото е вярно, че трябва да се изправим срещу национализма и популизма, но също 

така е вярно, че милиони млади европейци са ангажирани и говорят открито.  

 Срещу всеки лъжелидер, който набира популярност, се възправят хора, за които 

политиката е двигател към положителна промяна. Срещу всеки автократ, 

застрашаващ нашите съседи, ние устояваме на натиска с единство. 



 

 

 Независимо че все още има разлика в заплащането между жените и мъжете, а 

правата на жените продължават да бъдат застрашени, ние приемаме 

законодателство, за да преодолеем тези проблеми. 

 Спасяваме от бедност и безнадеждност повече хора от когато и да било. 

Дискриминация все още има, но тревогите за нашата общност на ЛГБТИ са по-

малко. Имаме да извървим още път, но расизмът е по-слабо разпространен. 

Продължаваме да се борим с изменението на климата и пандемията, но си 

помагаме през границите с пожарникари, респиратори, ваксини и лекари. Ние ще 

бъдем първият неутрален по отношение на въглеродните емисии континент в 

нашето съвремие.  

Това е силата на Европа.  

И това, приятели, е прогресът. Дори да е невинаги с нужната бързина и мащаб. Той е 

стъпка напред. Ето това е Европа. Това е постигнала Европа и трябва да продължи по 

същия път.  

Европа обаче ще оцелее само ако се борим за нея. Ако спрем да я приемаме за даденост. 

Ако разбираме и обясняваме ползите от нея. Ако се вслушваме. Ако се противопоставим 

на онези, които са решени да я подкопаят. Ако сме в състояние да се реформираме. Да 

преосмислим нашия проект. 

Това е смисълът в призива на Европейския парламент за Конвент за бъдещето на Европа. 

Трябва да гарантираме, че ще продължим диалога, за да оставим на следващите 

поколения една добре функционираща Европа. Не можем да си позволим „свещени 

крави“ и „недосегаеми“ въпроси. Не можем да рискуваме да изостанем само защото 

бюрокрацията ни е твърде тромава да се противопостави или да позволим да надделеят 

интересите на тесни кръгове. Последната голяма реформа беше проведена преди едно 

поколение. Знаем, че онова, което е работило за ЕС-18, е на границата на капацитета си 

при ЕС-27 и няма да може да отговори на нуждите на ЕС-32 или ЕС-36. Време е. 

Европа не се стреми да направи всички еднакви, а се основава на убеждението, че 

всички, в цялото ни многообразие, трябва да имаме равни шансове.  

Приятели, Европа е преди всичко надежда. Надежда в бъдещето. Надежда в следващите 

поколения.  

Ярка светлина, пътеводна звезда. Когато погледнем на изток и видим танковете на 

Путин или възхода на Китай, основан на ценности, които са много различни от нашите; 

когато погледнем на север и видим последствията от Брексит; или се обърнем на запад 

и видим дълбоките обществени разделения, от които се възползваха тръмпистите; когато 

се вгледаме в нас самите и видим, че принципите, които сме приемали за даденост, са 

поставени под въпрос – това е моментът, в който светът се нуждае от Европа в разцвета 

на силите си. Нуждаем се от тази надежда. Нуждаем се от ценностите, които защитава 

Европа. Желанието ми е хората да преоткрият това чувство за неотложност и оптимизъм 

относно потенциала на нашия проект. Реформите не търпят отлагане. 

За мен Европа винаги е била шанс. Промяна. Възможност. Когато през 2004 г. десет 

държави, включително моята, се присъединиха към ЕС, това увенча с успех години на 

напредък, мащабни промени в обществото. Това означаваше много. Това преобрази 

Европа. Това даде бъдеще на милиони хора.  

Това предполагаше убеденост. Това предполагаше смелост. Сега отново трябва да 

открием тази смелост, когато гледаме към Украйна, Молдова, Западните Балкани, 

Грузия.  

Европа има силата да променя нещата, но трябва да намерим политическата смелост, за 

да извършим този скок напред. Да променим светът. Ние можем. Ние трябва да успеем. 

Защото ако не ние напишем бъдещето, то ще бъде написано от онези, които изповядват 

друго мислене и това ще доведе до много различен край. 



 

 

Светът, който познаваме, се промени драматично. Равновесието се разклати на 24 

февруари с бруталното, неоправдано и незаконно нашествие на суверенна Украйна.  

Гордея се с реакцията на Европа. Ние подкрепихме Украйна, предоставихме военна 

помощ, политическа и дипломатическа подкрепа, посрещнахме милиони бежанци, 

осигурихме финансиране в безпрецедентни размери. Показахме, че не сме безразлични. 

Вероятно най-значителната политическа стъпка, предприета от нас, беше да 

предоставим на Украйна статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Защото Украйна 

се нуждае от надежда. И Украйна се бори в името на Европа и ние няма да я изоставим.  

Техните ценности са ценностите, които Европа отстоява. Именно тези ценности трябва 

да защитаваме. И трябва да обясним по-добре защо тези ценности са от съществено 

значение. Защо всичко останало няма смисъл без тях. Защо те си заслужават цената.  

Твърде често говорим за демокрация, равенство, принципи на правовата държава, като 

че ли става въпрос за благородни идеи, съхранявани в прашни теоретични книги по 

библиотеките. Трябва да доказваме всеки ден защо те са необходими и как могат да 

променят живота на хората.  

По-рано споменах, че разполагаме с всички възможни познания, но че технологиите 

означават, че сме изправени пред заплахата на дезинформация, придобиваща особената 

форма на популизма. Там, където се насърчава цинизмът, лесните отговори се 

представят за решения на трудни проблеми, при които „другият“ е сочен за причина на 

всички неудовлетворения и злини. Там националистите развяват фалшива носталгия по 

славно минало, което никога не се е случило в действителност. Там човек е затворен в 

черно-бели кутийки, макар реалността да е съставена от хиляди нюанси на сивото.  

Не е лесно да се борим. Но откога „лесно“ е критерий за предприемане на действия? 

Не можем да говорим за света на бъдещето, без да анализираме днешния свят. В този 

момент хората са загрижени за сметките си, как да изкарат до края на месеца, за света, 

който ще оставят на децата си. Те се тревожат за бъдещето и Европа трябва да може да 

им даде отговор. Когато хората усещат, че демокрацията не им помага да се справят със 

самотата, изолацията и разочарованието, те ще се отдръпнат от нея. Икономическите 

въпроси имат значение. Работните места имат значение. Достойнството и образованието 

имат значение, защото ако мащабът на икономическите различия в обществото означава, 

че твърде много хора се чувстват сами и отчуждени, тогава те ще почувстват, че Европа 

ги е изоставила. 

Отоплението на домовете ни, поддържането на нашата промишленост и управлението 

на нашите автомобили става все по-трудно. Инфлацията води до повишаване на цените. 

Знаем това. Но когато се уморим и изтощим от конфликта, настъпва моментът, в който 

ще трябва да се изправим и да проявим твърдост, както никога досега. Това е моментът, 

в който Европа на теория трябва да се срещне с лидерство на практика. С ангажираност 

и смелост. И Европа трябва да се изправи, за да посрещне това предизвикателство. 

Независимо дали става въпрос за справяне с разходите за живот, цените на 

електроенергията, изменението на климата, отбраната, продоволствената сигурност. 

Единственият начин да постигнем напредък е да бъдем единни. 

Има и решения, които можем да вземем сега. Това не може да се отлага. Можем да 

действаме заедно, за да ограничим последиците: независимо дали става въпрос за 

ограничаване на сметките, за фиксиране на нашите ценови системи или за отделяне на 

цената на електроенергията от тази на газта, има много неща, които можем да направим 

сега, за да компенсираме макар временно непосредствения натиск, като същевременно 

прилагаме дългосрочни стратегии. Ако някога е можело да се говори за „повече Европа“, 

това е тук и сега. 

Приятели, Европа е избор — избор, който държавите направиха, защото разбраха, че 

имаме най-големи шансове, ако сме заедно. Ние избрахме Европа. 



 

 

Въпреки многото предизвикателства и тежки истини, аз съм оптимист. Изпълнена съм с 

надежда. Уверена съм във възможностите на нашето време и когато гледам младите хора 

в цяла Европа, знам, че бъдещето е ведро.  

И съм убедена, че благодарение на Европа светът на бъдещето ще бъде по-добър от този, 

който остава зад нас.  

Благодаря Ви! 

 

 


