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4 lipca 1776 roku trzynaście brytyjskich kolonii założonych 
w Ameryce Północnej ogłosiło swoją niepodległość od An-
glii. Tekst Deklaracji Niepodległości został spisany na jed-
nej stronie. Po krótkim wstępie można przeczytać w nim 
następujące słowa: „Uważamy za oczywiste te oto prawdy, 
że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że Stwórca obda-
rzył ich pewnymi nienaruszalnymi Prawami, oraz że do praw 
tych należą: Życie, Wolność i dążenie do Szczęścia”. Głów-
ny autor Deklaracji – Thomas Jefferson – początkowo użył 
w odniesieniu do wymienionych „prawd” określeń „święte 
i niezaprzeczalne” (sacred & undeniable), lecz Benjamin 
Franklin przekreślił je czarnym atramentem i zastąpił wpisa-
nym tuż powyżej przymiotnikiem „oczywiste” (self-evident).

Trafniej nie dałoby się chyba tego ująć.

Jedenaście lat po przyjęciu Deklaracji Niepodległości w Fi-
ladelfii zebrało się 55 delegatów z całego kraju. Spotkali 
się w domu, którego okna pozostały zamknięte pomimo let-
niego skwaru, i zobowiązali się milczeć na temat przebiegu 
obrad przez kolejne 50 lat. Przedmiotem ich dyskusji była 
amerykańska Konstytucja. Budynek, w którym odbyło się 
to posiedzenie nosi dzisiaj nazwę Independence Hall, a jego 
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wizerunek widnieje na banknocie studolarowym. Jest też 
wpisany na listę dziedzictwa światowego UNESCO i trak-
towany niemal jak miejsce święte. Lecz wtedy, 25 z bio-
rących udział w posiedzeniu delegatów było właścicielami 
niewolników. W młodym narodzie status niewolnika miało 
wówczas około 700 000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Kilka lat 
wcześniej Alexander Hamilton – być może najbardziej inte-
ligentny uczestnik zgromadzenia – zakupił książkę „Lewia-
tan” autorstwa Thomasa Hobbesa. W liście do swojego ojca 
pisał, że książki są tak drogie, że niedługo będzie „zmuszo-
ny sprzedać jakiegoś czarnucha”. Jerzy Waszyngton, który 
przewodniczył obradom, miał koronki dentystyczne wyko-
nane z kości słoniowej i dziewięciu zębów wyrwanych jego 
niewolnikom.

Dopiero w 1965 roku – 189 lat po przyjęciu Deklaracji Nie-
podległości – prezydent Lyndon B. Johnson podpisał Usta-
wę o prawie do głosowania, która przyznawała pełne prawo 
głosu czarnoskórym obywatelom, zabraniała sprawdzania 
czy głosujący umie czytać i pisać oraz uniemożliwiała sto-
sowanie innych oficjalnych przeszkód. Prezydent John-
son mówił wtedy o „zniewalającym dziedzictwie bigoterii 
i niesprawiedliwości”. Jednak cytując słowa hymnu ruchu 
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na rzecz praw obywatelskich, dodał: „Przezwyciężymy [to 
dziedzictwo]”.

„Oczywiste prawdy” zdefiniowane w 1776 roku były niczym 
innym jak tylko utopią. Pokazywały społeczeństwo nie ta-
kim, jakim było naprawdę, lecz takim, jakim powinno być.

To samo dotyczy również drugiej ważnej deklaracji z tam-
tych czasów. Jej autor – Marie-Joseph Motier, markiz La-
fayette – pochodził z jednej z najstarszych francuskich 
rodzin. Gdy miał 16 lat, wydano za niego 14-letnią dziew-
czynkę wywodzącą się z jeszcze bogatszej, jeszcze starszej 
i jeszcze bardziej znamienitej rodziny. Szesnastoletni mar-
kiz Lafayette służył w gwardii królewskiej już w randze 
kapitana. W 1775 roku poznał Abbe Raynala – francuskie-
go pisarza i duchownego. Usłyszał od niego – najprawdo-
podobniej po raz pierwszy w życiu – że wszyscy ludzie są 
równi, a tym samym przysługują im takie same prawa. Ray-
nal był oddanym wyznawcą wartości Oświecenia i stanowił 
dla Lafayette’a ważne źródło inspiracji, w sposób oczywi-
sty wpływając na jego poglądy. Młody markiz – który dora-
stał w niezwykle uprzywilejowanym otoczeniu, na jednym 
z najbardziej feudalnych europejskich dworów, ciesząc się 
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wręcz niewyobrażalnym bogactwem i zaliczając królów 
i następców tronu do grona swoich przyjaciół – zdecydował 
się, w wieku 19 lat, wziąć czynny udział w wojnie w Ame-
ryce. Porzucił swoje stanowisko, kupił statek, wyposażył go 
i w 1777 roku, po siedmiotygodniowej podróży, dotarł do 
portu w Filadelfii. Tak bardzo pragnął przysłużyć się nowej 
idei wolności.

Zwycięstwo młodego amerykańskiego państwa w wojnie 
o niepodległość toczonej przeciwko Wielkiej Brytanii wyda-
wało się w zasadzie niemożliwe. Anglia była niepokonana od 
300 lat. Posiadała doskonale wyszkoloną armię i najlepszą 
dostępną w tamtych czasach broń. Tymczasem pierwszych 
żołnierzy powołanej dopiero co do życia konfederacji trudno 
było nawet nazwać armią – byli to głównie cywile, z których 
sformowano coś w rodzaju obywatelskiej milicji. Formacja 
borykała się z powszechnym brakiem wyposażenia, fundu-
szy i umiejętności. Kilka tysięcy mężczyzn walczących po 
stronie amerykańskiej musiało stawić czoła potężnej armii: 
32 tysiącom żołnierzy angielskich i niemal 30 tysiącom nie-
mieckich, którzy zostali sprzedani przez swoich książąt do 
walki w tej wojnie. Była to największa ekspansjonistyczna 
armia, jaka kiedykolwiek przekroczyła Atlantyk.
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Markiz Lafayette służył pod rozkazami głównodowodzą-
cego rebelią Jerzego Waszyngtona. Jego pierwsza bitwa 
zakończyła się zaskakującym zwycięstwem Amerykanów. 
Pozostała mu po niej pamiątka w postaci kuli po postrzale 
w nogę. Lafayette wywarł na Waszyngtonie tak duże wraże-
nie, że młody kapitan został wkrótce powołany na dowódcę 
oddziałów ze stanu Virginia. Waszyngton i Lafayette spę-
dzili długą i niezwykle ciężką zimę w obozie Valley Forge. 
Oddziały konfederatów liczyły 17 000 żołnierzy, leczy tyl-
ko 5000 z nich było zdolnych do walki. Ponad 2500 męż-
czyzn zmarło w obozie z powodu niedożywienia. Lafayette 
i Waszyngton zaprzyjaźnili się tamtej zimy. Kiedy w kolej-
nym roku Lafayette wrócił do Paryża, na chrzcie swojego 
syna nadał mu imiona Jerzy Waszyngton Lafayette. Nie-
długo potem ponownie udał się do Ameryki, by znów tam 
walczyć. Wrócił do Francji na dobre dopiero po całkowitej 
kapitulacji armii brytyjskiej. W swojej ojczyźnie również 
był uważany za bohatera – Francuzi zawarli sojusz z młodą 
amerykańską republiką. Warunki porozumienia negocjował 
Benjamin Franklin.

Większość śmiertelników zadowoliłaby się tak wspaniały-
mi osiągnieciami, lecz markiz Lafayette był przekonany, 
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że to co najlepsze wciąż było jeszcze przed nim. W póź-
niejszych latach udało mu się spotkać króla Prus Frydery-
ka Wielkiego, uzyskać stopień generała armii francuskiej 
i pełnić rolę współzałożyciela Zgromadzenia Narodowego. 
W 1789 roku spod jego pióra wyszła Deklaracja Praw Czło-
wieka i Obywatela. Markiza Lafayette wspierał w jego dą-
żeniach Thomas Jefferson, amerykański ambasador w Pary-
żu, który objął później urząd trzeciego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Amerykańska Deklaracja Niepodległości 
oraz Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela były do siebie 
w pewnym sensie podobne. Pierwszy artykuł dokumentu 
autorstwa Lafayette’a również stanowił, że: „Ludzie rodzą 
się i pozostają równi pod względem przysługujących im 
praw”. Lafayette poddał swoją Deklarację pod obrady Zgro-
madzenia Narodowego. Trzy dni później doszło do szturmu 
paryskiego więzienia znanego jako Bastylia i rozpoczęła się 
Rewolucja Francuska.

Niemal dokładnie dwa lata później Lafayette – do tej pory 
jedna z najbardziej popularnych osobistości we Francji – 
stał się jednym z najbardziej znienawidzonych obywateli 
tego kraju. Na Polach Marsowych w Paryżu zgromadził 
się wściekły tłum, którego celem było obalenie i zlinczo-
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wanie króla. Jeden z żołnierzy z oddziału Lafayette’a nie 
wytrzymał presji i wystrzelił w zgromadzonych ludzi, do-
prowadzając do masakry z licznymi rannymi i ofiarami 
śmiertelnymi. Lafayette był obwiniany za niepotrzebny roz-
lew krwi. Podejrzewano go również o to, że umożliwił kró-
lowi i jego rodzinie bezpieczną ucieczkę. Wybrano nowy 
rząd, rewolucja pogrążyła się w chaosie, a cały kraj został 
objęty terrorem. Robespierre zdominował Zgromadzenie 
Narodowe, Marat domagał się egzekucji ministrów, króla 
i jego całej rodziny, a Danton wydał nakaz aresztowania La-
fayette’a – człowieka, który przez całe swoje życie walczył 
o wolność. Jeden z członków Zgromadzenia Narodowego 
grzmiał z mównicy: „Republika oznacza całkowite unice-
stwienie wszystkiego, co jej zagraża”. Zamiast rozsądku, 
rządziło prawo gilotyny – urządzenia, które wprowadzono 
do użytku, by usprawnić proces egzekucji. Skazańcy mo-
gli być ścinani szybciej niż przy pomocy topora w rękach 
kata. Deklaracja Praw Człowieka pozostała czystą utopią – 
mrzonką lepszego świata.

Lafayette uciekł z Paryża, lecz został aresztowany i skazany 
na wieloletnie więzienie. Jego żona cały czas była u jego 
boku. Wraz z dwiema córkami mieszkała nawet z mężem 
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w niewoli. Lafayette mógł powrócić do Francji dopiero po 
objęciu władzy przez Napoleona. Jego czyny doczekały się 
w dużej mierze rehabilitacji. Zmarł w Paryżu w 1834 roku.

83 lata później, kiedy to wydawało się, że Francja ulegnie 
Niemcom podczas I wojny światowej, w konflikt zaanga-
żowały się Stany Zjednoczone. W 1917 roku stanęły one 
u boku swojego dawnego sojusznika, by po raz kolejny 
bronić wolności. Podczas wojennej zawieruchy, w Dniu 
Niepodległości, na paryski cmentarz Picpus, na którym po-
chowany jest markiz Lafayette wraz ze swoją żoną, marszo-
wym krokiem wkroczył batalion amerykańskiego wojska. 
Pułkownik Charles E. Stanton zasalutował nad grobem i za-
meldował: „Lafayette, przybyliśmy!”

A jak prawa człowieka mają się obecnie?

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej weszła w ży-
cie 1 grudnia 2009 roku. Jej początki były jednak trudne. 
Tekst dokumentu powstał już w 2000 roku podczas obrad 
głów państw, członków Parlamentu Europejskiego, parla-
mentarzystów z poszczególnych krajów członkowskich oraz 
delegatów Komisji Europejskiej. Karta nie zaczęła jednak 
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obowiązywać od razu: Traktat Konstytucyjny z 2004 roku, 
którego była częścią, został odrzucony przez Francję i Ho-
landię. Odniesienie do Karty praw podstawowych pojawiło 
się dopiero pięć lat później, w Traktacie Lizbońskim. Od 
tamtej pory Karta stanowi obowiązujące w Europie prawo.

Karta praw podstawowych jest niezwykle wyważonym do-
kumentem bazującym na Konwencji praw człowieka, Kar-
cie społecznej, konstytucjach państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz orzecznictwie sądów europejskich. Moż-
na ocenić, że stanowi odzwierciedlenie ducha konstytucji 
i praw każdego z krajów UE. Chociaż jej tekst jest niemal-
że doskonałym kompromisem, to nie ma ona takiej samej 
mocy jak deklaracje przyjmowane w latach 1776 i 1789. 
O jej istnieniu wie dzisiaj jedynie 12 procent Europejczy-
ków. W przypadku ewentualnych, nawet systematycznych, 
naruszeń Karty przez państwa członkowskie UE nie byłoby 
możliwości egzekwowania jej postanowień w europejskich 
sądach.

Europa przeżywa obecnie najdłuższy w swojej historii okres 
trwałego pokoju, który trwa nieprzerwanie od zakończenia 
II wojny światowej. Nigdy dotąd nie byliśmy w stanie reali-
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zować swoich celów życiowych, ciesząc się tak ogromnymi 
możliwościami samostanowienia. Nigdy dotąd nie było nam 
dane żyć w warunkach tak powszechnego poszanowania dla 
godności, wolności i równości. Utopie po raz pierwszy zde-
finiowane w wielkich historycznych deklaracjach ludzkości 
w dużej mierze stały się naszą rzeczywistością.

Lecz obecnie zmagamy się z całkowicie odmiennymi wy-
zwaniami. Sygnatariusze amerykańskiej Deklaracji Niepod-
ległości oraz Deklaracji Praw Człowieka – pierwowzorów 
pierwszych europejskich konstytucji – nie mieli do czynie-
nia z internetem ani mediami społecznościowymi. Obce 
było im pojęcie globalizacji, nie znali mocy algorytmów 
oraz sztucznej inteligencji i nie wiedzieli czym są zmiany 
klimatu. Niebezpieczeństwa, przed którymi stoimy obecnie 
były wtedy czymś całkowicie niewyobrażalnym.

Spróbujmy zatem wyobrazić sobie sześć nowych praw pod-
stawowych. Praw, które są niezwykle proste, by nie powie-
dzieć naiwne. Praw, które mogą wydawać się nam utopią. 
Ale to właśnie w tym leży ich moc.
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My,

obywatele Unii Europejskiej,

uważamy, że oprócz praw określonych

w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie praw pod-
stawowych Unii Europejskiej oraz w konstytucjach jej 
państw członkowskich,

oczywistymi są również następujące prawa:

Artykuł 1 – Środowisko
Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym i chronio-
nym środowisku.

Artykuł 2 – Cyfrowe samostanowienie
Każdy człowiek ma prawo do cyfrowego samostanowienia. 
Zabrania się nadmiernego profilowania oraz manipulowania 
ludźmi.
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Artykuł 3 – Sztuczna inteligencja
Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, że stosowane wobec 
niego algorytmy są przejrzyste, weryfikowalne i sprawie-
dliwe. Decyzje dużej wagi muszą być podejmowane przez 
człowieka.

Artykuł 4 – Prawda
Każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane 
przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe.

Artykuł 5 – Globalizacja
Każdy człowiek ma prawo do tego, by oferowane były mu 
jedynie te towary i usługi, które są wytwarzane i świadczo-
ne z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.

Artykuł 6 – Pozwy dotyczące praw podstawowych
Każdy człowiek ma prawo złożyć w sądach europejskich 
pozew w sytuacji systematycznego łamania Karty praw pod-
stawowych.

Niektórzy powiedzą, że takie sformułowania są zbyt uprosz-
czone, zbyt mało precyzyjne i niedookreślone. Można rów-
nież twierdzić, że nie zostały poddane próbie w trakcie 
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procesów prawnych, że nie konsultowano się podczas ich 
definiowania z ekspertami, oraz że nigdy nie zatwierdzi ich 
żadne poważne gremium. Inni będą argumentować, że takie 
nowe prawa nie są wcale potrzebne, że przecież w każdej 
z tych dziedzin podejmowane są już jakieś działania oraz że 
wystarczy nam to, co już mamy.

Cóż... zrobienie pierwszego kroku nie zawsze wystarcza, 
prostota rzadko okazuje się wadą, a debata prawna dotyczą-
ca potencjalnych skutków nowych praw jest jak najbardziej 
konieczna i pożądana. Powyższe prawa zostały pomyślane 
tak, by stanowiły uzupełnienie praw podstawowych obo-
wiązujących w Europie, a nie po to, by je krytykować. Nie 
wymagają odrzucenia istniejących już rozwiązań, lecz je 
promują i doprecyzowują. Sprawiają również, że stają się 
one bardziej zrozumiałe i lepiej dostosowane do naszych 
czasów. Sposób wprowadzenia nowych praw w życie może 
pozostać póki co kwestia otwartą – Unia Europejska ma do 
dyspozycji procedury pozwalające na włączenie w ów pro-
ces swoich obywateli. Możliwe jest również zwołanie obrad 
odpowiednich ciał konstytucyjnych. Może być to jedna ze 
ścieżek, którą należy podążać, lecz innych rozwiązań także 
nie trzeba wykluczać. W tej chwili musimy odpowiedzieć 
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sobie na klika podstawowych pytań. W jaki sposób możemy 
stawić czoła wyzwaniom naszych czasów? Jak możemy le-
piej zorganizować nasze społeczeństwo? Dzisiaj po raz ko-
lejny musimy zdecydować o tym, kim chcemy być.

A co Ty możesz zrobić?

W odróżnieniu od Jeffersona, Franklina i Waszyngtona nie 
musisz przez całe deszczowe lato podróżować konno przez 
cały kraj, by dotrzeć na konwencję. Nie musisz brać udziału 
w bitwie, przetrwać mroźnej zimy o głodzie w drewnianej 
chacie ani ryzykować ścięcia na gilotynie. Dzisiaj może-
my szturmować naszą Bastylię w internecie. Możemy też 
korzystać z forów, które będą naszym Independence Hall. 
Ludzie od dawna nie są już przecież jedynie konsumentami 
wiadomości. Dzisiaj sami pełnimy rolę niezwykle wpływo-
wych nadawców.

Nie możemy jednak zapominać, że absolutna, bezpośrednia 
demokracja byłaby niezwykle niebezpieczna. Wyobraźmy 
sobie sytuację, w której po dokonanym na tle seksualnym 
zabójstwie dziecka odbywa się głosowanie nad przywróce-
niem kary śmierci – większość uczestników byłaby prawdo-
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podobnie za takim rozwiązaniem. Nasze państwa są ujęte 
w ramy demokracji przedstawicielskiej z jakiegoś powodu. 
Tylko takie systemy, ze swoimi złożonymi regulacjami, 
z eliminującymi nieuzasadniony pośpiech rozwiązania-
mi, które Amerykanie nazywają mechanizmami „kontroli 
i równowagi”, są w stanie poskromić i tonować targające 
nami skrajne emocje. Odrzucają złych doradców, którymi 
są złość i chęć zemsty, wymuszają przestrzeganie praw czło-
wieka, a koniec końców chronią nas przed nami samymi. 
Referenda natomiast – jak ujął to przed 70 laty prezydent 
Niemiec – są błogosławieństwem dla demagogów. Powinny 
być przeprowadzane wyłącznie na małą skalę i na szczeblu 
lokalnym.

Dlaczego więc powinniśmy głosować nad wprowadzeniem 
nowych praw podstawowych? Dlaczego by nie zaufać, że 
nasi przedstawiciele w różnych parlamentach poddadzą 
je pewnego dnia dyskusji? Odpowiedź jest bardzo prosta: 
ponieważ w ten sposób nie da się tych praw wprowadzić 
w życie.

Esencją prowadzonej w sposób demokratyczny polityki jest 
mądry kompromis, który polega na robieniu małych kro-
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ków i na uwzględnianiu różnych interesów. Możemy mieć 
poczucie, że rzeczy nie dzieją się wystarczająco szybko. Ale 
to właśnie w ten sposób funkcjonuje nasze społeczeństwo, 
które szanuje ludzką godność i działa zgodnie z literą pra-
wa. Chiny oraz inne systemy autorytarne mogą oczywiście 
działać inaczej, ale one nigdy nie będą naszymi wzorami do 
naśladowania.

Pandemia koronawirusa pokazała, że my – demokraci – 
również możemy osiągnąć praktycznie dowolny cel w ob-
liczu niebezpieczeństwa. Musimy czerpać siłę z naszych 
wartości. Wstrząsy i zaburzenia, jakich doświadczyliśmy 
na przestrzeni ostatnich dekad są zbyt poważne – doprowa-
dziły do zniekształcenia, a w niektórych miejscach nawet 
pęknięcia starych ram ograniczających swobodną interakcję 
różnego rodzaju sił. Jeżeli jednak tylko zechcemy, możemy 
jeszcze raz ukształtować naszą przyszłość – w taki sam spo-
sób, jak dawno temu dokonano tego za pomocą amerykań-
skiej Deklaracji Niepodległości oraz Deklaracji Praw Czło-
wieka i Obywatela. Nie ma siły większej niż wspólna wola 
obywateli. Chodzi przecież o nasze społeczeństwo, o nasz 
świat i nasze życie. To my ponosimy odpowiedzialność za 
tych, którzy są od nas słabsi.
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Swój głos za nowymi prawami podstawowymi możesz od-
dać za pomocą laptopa, siedząc przy swoim biurku, lub na 
smartfonie, przy kawiarnianym stoliku. Mogłoby się wyda-
wać, że wszystko jest dzisiaj takie proste. Ale rzeczywistość 
jest oczywiście zupełnie inna. Globalne korporacje, które 
doskonale znają wszystkie zwyczaje, wszystkie choroby, 
preferencje seksualne i rozkłady dnia miliardów ludzi, a na-
wet każde wypowiadane przez nich słowo, traktują tego 
rodzaju dane jako towar i na pewno nie chcą, by podlegał 
on jakimkolwiek regulacjom. Nawet prawo do zdrowego 
i chronionego środowiska, a także prawo do kupowania to-
warów wytwarzanych bez zmuszania dzieci do pracy oraz 
bez współczesnego niewolnictwa nie jest mile widziane 
przez reprezentantów potężnych finansowych interesów. 
Oni będą o te interesy walczyć – do czego także mają prze-
cież prawo.

Tak więc przed nami długa, kręta i kosztowna podróż, pod-
czas której będziemy musieli wielokrotnie bronić naszych 
decyzji. Decyzji, dzięki którym pozostawimy przyszłym po-
koleniom pełen radości i szczęścia dar. Pewnego dnia znów 
będziemy mogli powiedzieć: „Lafayette, przybyliśmy”.
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Uwagi dodatkowe

1. Zagłosuj
Jeżeli jesteś mieszkańcem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, możesz oddać swój głos na nowe prawa pod-
stawowe na stronie www.jeder-mensch.eu. Kolejność odda-
wanych głosów nie ma żadnego znaczenia. Wszystkie głosy 
mają też jednakową wagę.

2. Wsparcie finansowe
Cały zysk z książki przeznaczę na organizację non-profit 
promującą przyjęcie sformułowanych w niej praw.

3. Podziękowania
Pragnę podziękować mecenasom: profesorowi Remo Klin-
gerowi, doktorowi Ulrichowi Karpensteinowi oraz doktorowi 
Bijanowi Moini, a także wykładowcom prawa: profesorowi 
Arminowi von Bogdandy i profesorowi Jensowi Kerstenowi 
za ich wkład i wsparcie. Na pewno są oni zdecydowanie lep-
szymi prawnikami niż ja. Bez ich pomocy nie byłbym w sta-
nie napisać niniejszego eseju. Wyrazy podziękowania kieruję 
również do Alexy i Johannesa von Salmuthów, którzy od sa-
mego początku wspierają idee opisane w tej książce.
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4. Informacje osobiste
Pradziadek mojej prababki nazywał się Arthur Middleton. 
Był jednym z 56 ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, 
który złożyli swoje podpisy na Amerykańskiej Deklaracji 
Niepodległości w 1776 roku. Sygnatariuszem Deklaracji 
Niepodległości był także jego szwagier, Edward Rutledge.

Mój dziadek, Baldur von Schirach, był narodowym socjali-
stą i zbrodniarzem wojennym. W 1946 roku, podczas pro-
cesu w Norymberdze, skazano go na karę 20 lat więzienia. 
Zdradził wszystkie ideały, za które walczyli jego przodko-
wie.

Dzielę się tą informacją, bo godność ludzka nigdy nie może 
być tłamszona. Absolutnie nikt nie może być traktowa-
ny przedmiotowo. Dzisiaj po raz kolejny musimy stawać 
w obronie tej oświeceniowej idei. Jest to jedyny cel, jaki 
przyświeca zaproponowanym w niniejszej publikacji pra-
wom.



ARTYKUŁ 1 – ŚRODOWISKO
Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym  

i chronionym środowisku.

ARTYKUŁ 2 – CYFROWE SAMOSTANOWIENIE
Każdy człowiek ma prawo do cyfrowego samostanowienia. 

Zabrania się nadmiernego profilowania  
oraz manipulowania ludźmi.

ARTYKUŁ 3 – SZTUCZNA INTELIGENCJA
Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, że stosowane wobec 

niego algorytmy są przejrzyste, weryfikowalne i sprawiedliwe. 
Decyzje dużej wagi muszą być podejmowane przez człowieka.

ARTYKUŁ 4 – PRAWDA
Każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane  

przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe.

ARTYKUŁ 5 – GLOBALIZACJA
Każdy człowiek ma prawo do tego, by oferowane były mu 

jedynie te towary i usługi, które są wytwarzane i świadczone 
z poszanowaniem powszechnych praw człowieka.

ARTYKUŁ 6 – POZWY DOTYCZĄCE PRAW 
PODSTAWOWYCH

Każdy człowiek ma prawo złożyć w sądach europejskich  
pozew w sytuacji systematycznego łamania  

Karty praw podstawowych.


