
 
 
 

PRZYSZŁOŚĆ MUSI BYĆ INNA NIŻ PRZESZŁOŚĆ 
Dziesięć nauk wyciągniętych z kryzysu, otwarte do powszechnej dyskusji. 

 

Ludzkość przechodzi kryzys nie mający precedensu w historii, z którym wiąże się ogrom cierpienia, 
poświęcenia, bólu i drastycznych zmian w naszym codziennym życiu. Kryzys daje nam wiele lekcji na 
przyszłość. European Civic Forum (ECF) proponuje poniższe dziesięć z nich.  
 

Nauka pierwsza: Nasze bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa innych 
Potrzebujemy powszechnej służby zdrowia i opieki socjalnej dla każdej osoby w naszym 
społeczeństwie i na całym świecie. 
 

Nauka druga: Wszyscy jesteśmy bezbronni, a nasze losy są splecione 
Solidarność, równość, prawa i troska muszą leżeć u podstaw stosunków międzynarodowych i 
rzeczywistości dnia powszedniego.  
 

Nauka trzecia: Dobro wspólne istnieje 
Instytucje publiczne muszą służyć, chronić i działać dla dobra nas wszystkich, a nie na rzecz 
partykularnych interesów.  
 

Nauka czwarta: Kluczowym lekarstwem na wirusa jest demokracja, i wszyscy jej potrzebujemy 
Obywatelska świadomość i aktywność, rzetelne źródła informacji, finansowane ze środków 
publicznych badania naukowe i powszechna edukacja oraz przejrzystość funkcjonowania instytucji 
są gwarantami realizacji dobra publicznego. 
 

Nauka piąta: Globalny system ekonomiczny zawiódł 
Musimy zrelokalizować produkcję, wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym i zapewnić 
uniwersalny dochód podstawowy dla wszystkich.  
 

Nauka szósta: Jesteśmy strażnikami ziemi, a nie jej właścicielami 
Natura wykorzystuje naszą izolację w kwarantannie społecznej, by naprawić szkody, jakie jej 
wyrządziliśmy. Wracając do świata musimy pamiętać o sprawiedliwości ekologicznej.  
 

Nauka siódma: Prawdziwymi bohaterami są pracownicy niezbędni do realizacji naszych 
podstawowych potrzeb. Kobiety stoją na pierwszej linii frontu  
Wkład ich wszystkich musi zostać uznany w hierarchii społecznej, a osoby nie dostrzegane w 
naszym systemie powinny uzyskać pełen dostęp do ochrony i realizacji swoich praw.  
 

Nauka ósma: Tempo naszego życia musi zwolnić 
Dzięki izolacji odkrywamy na nowo wartość więzi społecznych, takie cechy jak cierpliwość czy 
współczucie: musimy zachować te zdobycze na dłuższą metę. 
 

Nauka dziewiąta: Potrzebujemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, społecznego i 
ekologicznego  
Zobowiązujemy się do sprawiedliwego powrotu do normalności i do sprawiedliwej transformacji 
społecznej w naszym kraju, w Europie i na całym świecie. 
 

Lekcja dziesiąta: Przyszłość musi być inna niż przeszłość 
Musimy wziąć do siebie nasze Nauki i działać razem. 
 

------------------------------------------------------------------ 
European Civic Forum to europejska sieć skupiająca ponad 100 organizacji społecznych w 28 krajach w 
Europie. W ramach naszych działań prowadzimy kampanię #MEGA (Make Europe Great for All), Civic 
Space Watch, i pracujemy na rzecz wdrożenia art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, który wprowadza 
podstawy demokracji uczestniczącej oraz prawdziwy dialog obywatelski między instytucjami publicznymi 
i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.  
 

Kontakt: Alexandrina Najmowicz anajmowicz@civic-forum.eu / +33 6 29 87 00 98  
Strona internetowa: www.civic-forum.eu 


