
„My Europejczycy – Oni wykluczeni” 

 

Wstęp 

Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! 

Zasiadamy tu, aby rozwiązywać europejskie problemy i proponować 

wspólne działania! Pragnę poruszyć dzisiaj kwestię praw człowieka. 

Skupię się na prawie dostępu do kultury, do którego odwołanie 

znajdziemy w Karcie Praw Podstawowych.      

 

Jako państwa demokratyczne wyznajemy te same wartości, dlatego 

uświadommy sobie fakt, iż musimy stworzyć autentyczną przestrzeń 

obywatelską, w której prawa człowieka będą całkowicie 

przestrzegane.  

 

Motywacją powinny być słowa Jean’a Monet’a: „Każdy ma ambicje. 

Pytanie brzmi, czy to ambicja bycia kimś, czy dokonania czegoś? My 

powinniśmy mieć ambicje dokonania czegoś!” 

 

Rozwinięcie: 

Drodzy Zgromadzeni! 

 

Spójrzmy, co dzieje się na świecie…                                                                                                                        

W krajach Azji niewolnicza praca w fabrykach odzieży (wykonywana 

na zlecenie naszych europejskich firm).                                                                                                                    

Wojna w Syrii… a co za tym idzie? Śmierć i głód, głód i śmierć 

tysięcy ludzi, ale również niszczenie całego dorobku kulturowego. 



                                                                                                                                          

Kolejno, nie tak dawna katastrofa statku u wybrzeży wyspy 

Lampedusa. Wielu uchodźców płynęło do lepszego świata, a co ich 

spotkało w drodze?! Tylko śmierć… 

 

To jedynie nieliczne przykłady braku dostępu do podstawowych praw, 

takich jak: prawo do życia, wolności, równości, wynagrodzenia… 

więc jak w tej sytuacji rozważać prawo dostępu do kultury i edukacji?  

                                                                                                                                                          

Tymczasem my, stale debatujemy, a to jak mówił Hamlet: „Tylko 

słowa, słowa, słowa…” 

 

Jako parlament spróbujmy zadać sobie pytanie, co my – Europejczycy 

możemy zrobić? Nie traktujmy praw jako te, które dane są raz na 

zawsze! Troska o nie to nasz obowiązek! 

 

Życie toczy się obok nas… ale czy dostrzegamy je zza szyb drogich 

samochodów, czy też okien naszych apartamentów?  

                                                                                                                      

Wiele państw zmaga się z problemem, jakim są mniejszości 

narodowe, zwłaszcza Romowie. Żyją odosobnieni, na peryferiach 

wielkich miast, najczęściej w uwłaczających godności warunkach…                

                         

Ja widziałam takich ludzi!!! Nie gdzieś tam daleko, na krańcach 

Europy, ale w jej centrum, w Polsce, we Wrocławiu, który w 2016 

roku będzie Europejską Stolicą Kultury.       

 



Niedaleko osiedla, przy ul. Kamieńskiego, mają swoje 

KOCZOWISKO. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma tam prądu, 

bieżącej wody, kanalizacji, nawet zwykłego kosza na śmieci, 

słowem… niczego!  

                       

Stanowią problem, z którym trudno sobie poradzić.                                    

Jeden z mieszkańców powiedział mi: „Nie wpakujemy ich przecież do 

pociągu i nie wywieziemy, bo to nie załatwi problemu, tylko 

przysporzy go innemu krajowi, przecież nie będziemy bawić się w 

prezydenta Sarkozy’ego”.      

                        

Rządzą nami stereotypy, uprzedzenia, uważamy takich ludzi za 

wykluczonych, a tymczasem winni mieć takie same prawa jak my. 

 

Chciałabym wyraźnie podkreślić, że na nas Europejczykach spoczywa 

odpowiedzialność walki o ludzkie prawa. Jesteśmy niczym latarnia- 

światło przewodnie, musimy pokierować działaniami na rzecz walki o 

ochronę prawa dostępu do kultury. 

 

Kroplą w morzu potrzeb jest posłanie romskich dzieci do szkół. To 

one… wyedukowane i akceptowane są przyszłością tego ludu, ludu 

przecież europejskiego! Ludu, z którego pochodzi pisząca po polsku 

poetka Papusza, znakomita piosenkarka Edyta Górniak, czy francuski 

gitarzysta jazzowy Django Reinhardt. 

 

Kampanie w postaci: „Jestem Polką, Romką, urzędniczką, jestem 

jedną z wielu” niczego nie wnoszą.  

 



Owszem, ładnie wyglądają, ale czy zwalczają problem???  Otóż nie! 

                                                  

W tym miejscu wypada zadać sobie pytanie… czy przygotowaliśmy 

Europę na nowe czasy? czasy wymagające akceptacji różnorodności 

kulturowej zjednoczonych państw.      

                                                                                                             

Chciałabym zaproponować trzy idee, które być może będą zalążkiem 

nowego ładu, które będą rzeczywistym sprawdzianem naszej 

europejskości. To, czy uda nam się, włączyć tę grupę do społeczności 

europejskiej, zależy wyłącznie od nas, parlamentarzystów. 

 

Przede wszystkim, należy postarać się o nawiązanie współpracy 

pomiędzy krajami dotkniętymi problemem mniejszości narodowych. 

Tylko wspólna praca może przynieść oczekiwane efekty.  

Po drugie, zauważam potrzebę większej solidarności między tymi 

krajami. Nie tylko współpraca, ale wzajemne wsparcie dadzą nam 

szansę na rozwiązanie problemu. 

 

I po trzecie, najbardziej wg mnie istotna, idea współdziałania państw 

UE na rzecz upowszechniania edukacji. Idea rozumiana jako swoista, 

aktywna, pozytywistyczna praca u podstaw, za zaangażowaniem tych 

wszystkich organizacji pozarządowych, którym na sercu leży los tych 

ludzi. 

 

 

 

 



Zakończenie: 

Panie Przewodniczący, Szanowne Panie, Panowie Posłowie! 

Na zakończenie chciałabym wyrazić pewną myśl… 

 

Mimo wszystko jestem optymistką, wierzę w Europę! 

Liczę na to, że wspólnie uda nam się zatroszczyć o poszanowanie 

praw… w końcu obywatele tego od nas oczekują!  

Pamiętajmy! Powinniśmy być równi i wolni w swoich prawach! Bez 

względu na rasę, wyznanie czy pochodzenie… 

 

Dziękuję za uwagę! 

                                                                                                      Martyna  Sucharska kl. III E 


