
 

 

Tisztelt barátaim! 

Köszönöm, hogy itt lehetek a gyönyörű Portugáliában most, amikor a világ közeledik a háború 

kétszázadik napjához Európában.  

Felkértek, hogy az estorili találkozón folytatott intenzív vitákat követően zárszóként „A világ 

jövője” címmel tartsak beszédet.  

Nem tudom, hogy egy 1945-ben a témáról beszélő személy valaha is gondolta-e volna, hogy 

2022-ben olyan sokan feledkeznek majd meg a nacionalizmus és a populizmus 

következményeiről. 

Vagy valaki, aki 1960-ban beszédet mondott, valaha is képzelte volna, hogy mobiltelefonjaink 

azonnali csatlakozást tesznek lehetővé mindenki között, és mégis sokkal több magányos ember 

lesz, mint azelőtt, vagy hogy a politika ennyire szétaprózódott lesz,  

vagy hogy a világ minden ismerete online elérhető lesz egy kattintással, és mégis oly nehéz 

lesz felfedni a történelem tanulságait. 

A 24 órás állandó hírfolyamok, az Instagram, a Twitter és a Facebook ellenére egyre 

rezignáltabbak és közömbösebbek vagyunk. Az álhírek vagy a dezinformáció szó szerint 

fénysebességgel járják be a világot. 

Nem tudom, hogy ha valaki 1990-ben a fal leomlása után beszédet mondott, gondolta-e volna, 

hogy a liberális demokrácia alapjait, amely véget vetett a több évtizedes félelemnek, az 

elveszett generációknak és az elnyomásnak, újra megkérdőjelezik. 

Vagy hogy a figyelmeztetések ellenére a világban továbbra is probléma a túlmelegedés, hogy 

folyóink kiszáradnak, erdőink elpusztulnak,  

és a nők még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak.  

Vagy hogy bár mi vagyunk a történelem leggazdagabb társadalma, továbbra is túl széles a 

szakadék a gazdagok és a szegények között.  

Vagy hogy tankok fognak gördülni ismét az európai határok között. 

Az általam lefestett kép kiábrándítónak tűnhet. De nem az. Megpróbálom felrázni a társadalmat 

és cselekvésre bírni azt, hogy a társadalomban betöltött szerepünkkel éljünk. Arra hívom fel 

Önöket, hogy álljanak ki saját véleményükért. 

Az előttünk álló világot csak együtt tudjuk létrehozni. A sors nem előre meghatározott, hanem 

mi hozzuk létre.  

Az Európai Uniónak nevezett projektet azért hozták létre, hogy választ adjon az emberek előtt 

álló problémákra. Időtálló módszerünk volt annak biztosítására, hogy a világ továbbra is az 

igazságosságra, az esélyegyenlőségre és a valódi demokráciára való törekvésre 

összpontosítson. 

Hatalmas bátorság kellett az Európai Unió megálmodásához, és még több annak 

létrehozásához.  

Akik nagyban gondolkodtak, azok hozták a jogok és a bizalom, a gazdasági nyitottság és 

pluralizmus e bástyáját.  

Barátaim, a kihívások ellenére én reménykedem. Optimista vagyok, bízom a jövőben.  

Mert igaz, hogy nacionalizmussal és populizmussal kell szembenéznünk, de az is igaz, hogy 

európai fiatalok milliói szállnak szembe ezzel és tiltakoznak ellene.  

 Minden erőre kapó álvezetőre sok olyan jut, akik a politikát a változás pozitív 

hajtóerejének tekintik. A szomszédainkat fenyegető minden autokratát legyőz 

egységünk, amely megküzd a nyomással. 

 Előfordulhat, hogy a nők és a férfiak között továbbra is bérkülönbség áll fenn, hogy a 

nők jogai továbbra is veszélyben vannak, de jogszabályokat fogadunk el ennek 

orvoslása érdekében. 

 Bizonyos, hogy minden eddiginél több ember kerül ki a szegénységből és a 

reménytelenségből. Bár a megkülönböztetés továbbra is fennáll, LMBTI-közösségeink 

nyugodtabban élnek. Még sok kihívás áll előttünk, de a rasszizmus kevésbé elterjedt. 



 

 

Továbbra is küzdünk az éghajlatváltozás és a világjárványok ellen, de a 

lélegeztetőgépeket és az oltóanyagokat határokon átnyúlóan megosztjuk, és a tűzoltók 

és az orvosok is besegítenek más országokban. Életünk első karbonsemleges 

kontinense leszünk.  

Ez Európa hatalma.  

És ez a haladás, barátaim. Még ha nem is mindig elég gyors, és nem is mindig elég mélyreható. 

Akkor is előrelépés. Ez Európa. Európa ebben nyilvánul meg, és a jövőben is ezt kell tennie.  

Ám Európa csak akkor marad életben, ha küzdünk érte, barátaim. Ha nem vesszük magától 

értetődőnek. Ha megértjük és megmagyarázzuk előnyeit. Ha odafigyelünk. Ha visszaszorítjuk 

azokat, akik alá akarják azt ásni. Ha képesek vagyunk a megújulásra. Ha képesek vagyunk 

projektünket aktualizálni. 

Erről szól az Európa jövőjéről szóló konvent létrehozására irányuló európai parlamenti 

felhívás. Arról, hogy folytatnunk kell a párbeszédet annak érdekében, hogy olyan Európát 

hagyjunk a következő generációkra, amely megfelel nekik. Nem lehetnek szent tehenek és 

érinthetetlen témák. Nem kockáztathatjuk a lemaradást, csak mert a bürokrácia túl nehézkes 

ahhoz, hogy megkérdőjelezzük, vagy hogy szűk körök érdekei elsőbbséget élvezzenek. A 

legutóbbi nagyszabású reformra egy generációval ezelőtt került sor. Tudjuk, hogy ami az 

EU18-aknak megfelelt, az az EU-27-ek számára szűkösnek bizonyult, és nem lesz képes 

kielégíteni az EU32-ők vagy az EU36-ok igényeit. Itt az idő. 

Európa nem arról szól, hogy mindenki egyforma legyen, hanem az az alapvető elv, hogy 

mindenki számára – sokféleségünkben – azonos esélyt kell biztosítani.  

Barátaim, Európa mindenek felett és elsősorban reménység. A jövőbe vetett hit. A jövő 

nemzedékeibe vetett hit.  

Fényes csillag, világítótorony. Ha keletre tekintünk, és Putyin tankjait látjuk, vagy Kínát, amely 

a miénktől nagyon eltérő értékkel él; ha északra tekintünk, és megértjük, hova vezetett a brexit; 

vagy ha nyugatra és a Trumpizmus által kiaknázott mély társadalmi megosztottságra; ha befelé 

tekintünk, és látjuk azokat az elveket, amelyeket magától értetődőnek vettünk, és most 

megkérdőjeleződnek – akkor, amikor a világnak a lehető legjobban szüksége van Európára. 

Szükségünk van erre a reménységre. Olyan értékekre van szükségünk, amelyeket Európa 

képvisel. Szeretném, ha az emberek felismernék, milyen nagy szükségünk van a projektünkben 

rejlő lehetőségekre, és milyen sürgősen. A reformokat nem lehet tovább elodázni. 

Számomra Európa mindig is lehetőséget jelentett. Változást. Távlatokat. Amikor 2004-ben tíz 

ország csatlakozott, köztük a saját országom is, ez az évek óta tartó fejlődés, a hatalmas 

társadalmi változások csúcspontját jelentette. A mindent jelentette számunkra. Átalakította 

Európát.  Milliók jövőjét teremtette meg.  

Hit kellett hozzá, és bátorság. Ismét meg kell találnunk ezt a bátorságot, amikor Ukrajnára, 

Moldovára, a Nyugat-Balkánra és Grúziára tekintünk.  

Európa képes az átalakulásra, de politikai bátorságot kell találnunk ahhoz, hogy ezt a lépést 

megtegyük. Hogy megváltoztassuk a világot. Mert meg tudjuk változtatni, és meg is kell 

változtatnunk. Mert ha nem mi írjuk a jövőt, azt nagyon más narratívával rendelkezők írják 

majd, és nagyon más lesz a vége. 

Az általunk ismert világ drámai változásokon ment keresztül. A szuverén Ukrajna február 24-

i brutális, indokolatlan és jogellenes megszállásával minden megváltozott.  

Büszke vagyok Európa válaszára. Kiálltunk Ukrajna mellett, katonai segítséget, politikai és 

diplomáciai támogatást nyújtottunk, több millió menekültet fogadtunk be, és példátlan mértékű 

finanszírozást nyújtottunk. Bebizonyítottuk, hogy odafigyelünk. Vitathatatlan, hogy a 

legfontosabb politikai lépés az volt, hogy Ukrajna uniós tagjelölti státuszt kapott. Mert 

Ukrajnának reményre van szüksége. Ukrajna Európáért küzd, és mi nem fogjuk cserben hagyni. 



 

 

Értékeik ugyanazok, mint amelyeket Európa képvisel. Ezeket az értékeket kell megvédenünk. 

És jobban meg kell értetnünk mindenkivel, hogy ezek az értékek miért alapvető fontosságúak. 

Hogy ezek nélkül miért nem ér semmi semmit. Hogy miért érnek meg mindent.  

Gyakran emlegetjük a demokráciát, az egyenlőséget és a jogállamiságot úgy, mintha csupán 

porosodó könyvtári könyvekben szereplő magasröptű elméletekről lenne szó. Minden nap fel 

kell hívnunk a figyelmet arra, hogy miért van rájuk szükség, és hogyan tudnak változást hozni 

az emberek életében.  

Korábban említettem, hogy a világ dolgairól egy kattintással tudomást szerezhetünk, ám a 

technológia miatt a populizmus egy sajátos trendjét kiszolgáló dezinformációs özönnel kell 

szembenéznünk. Amikor a cinizmus teret nyer, a nehéz problémákra adott egyszerű válaszok 

hamis megoldásként jelennek meg, ahol „a másik” minden frusztráció és probléma oka. Ahol 

a nacionalisták hamisan nosztalgiáznak egy olyan dicső múltról, amely valójában soha nem is 

létezett. Ahol minden fekete vagy fehér, akkor is, ha a valóság a szürke több ezer árnyalatából 

áll.  

Nem könnyű ezzel felvenni a harcot.  De mikor volt elvárás, hogy egy harc könnyű legyen? 

Nem beszélhetünk az előttünk álló világról anélkül, hogy a ma világát ne vizsgálnánk meg. Az 

embereket most az aggasztja, hogy ki tudják-e fizeni a számlákat, hogy ki tudnak-e jönni a 

hónap végéig, és hogy milyen világot hagynak a gyermekeikre. Aggódnak a jövő miatt, és 

Európának képesnek kell lennie arra, hogy reagáljon. Ha az emberek úgy érzik, hogy a 

demokrácia nem járul hozzá magányuk, elszigetelődésük és frusztrációjuk kezeléséhez, az 

emberek eltávolodnak attól. A gazdaság fontos tényező. A munkahelyek is fontosak. A 

méltóság és az oktatás is fontos, mert ha a gazdasági különbségek mértéke miatt túl sok ember 

érzi magát egyedül és kirekesztve, akkor úgy érzik, Európa cserben hagyta őket. 

A fűtőanyagok ára emelkedik, az ipar egyre nagyobb problémákkal küzd, és tankolni is egyre 

drágább. Az infláció miatt az árak tartósan magasak. Mindezt tudjuk. És bár egyre fáradtabbak 

és kimerültebbek vagyunk a konfliktus miatt, ki kell állnunk az igazunkért, eltökéltebben, mint 

valaha. Ekkor kell az elméleti Európának gyakorlati vezető szerepet vállalnia. Eltökélten és 

bátran. Európának képesnek kell lennie a kihívásokat kezelni, legyen szó a megélhetési 

költségekről, a villamosenergia-árakról, az éghajlatváltozásról, a honvédelemről vagy az 

élelmezésbiztonságról. Az egyetlen út az, ha egységesek vagyunk. 

És vannak olyan döntések, amelyeket most kell meghoznunk. Nem várhatnak. Közösen 

felléphetünk a káros hatások korlátozása érdekében: akár a számlák maximálásáról, az 

árképzési rendszereink korrigálásáról, akár a villamos energia árának a gáztól való 

függetlenítéséről van szó, vannak olyan dolgok, amelyeket most megtehetünk – akár 

átmenetileg is – az azonnali nyomás ellensúlyozása érdekében, miközben dolgozunk a hosszú 

távú stratégiákon. Ha volt valaha szükség a „több Európára”, akkor az itt és most van. 

Barátaim, Európa választás kérdése. A tagállamok azért választották Európát, mert 

megértették, hogy a legjobb esély a közös fellépésben van. Európát választottuk. 

A számos kihívás és a kemény való ellenére optimista vagyok. Nagyon optimista. Bízom 

korunk lehetőségeiben, és amikor Európa-szerte a fiatalokra tekintek, tudom, hogy szép jövő 

vár ránk.  

Meggyőződésem, hogy Európa miatt a világ jobb lesz, mint volt.  

Köszönöm a figyelmet! 

 


