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EUROPEJSKIE PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE.  

MARINE LE PEN – SZANSA CZY ZAGROŻENIE? 

 

 

Streszczenie 

 

Opracowanie scenariusza przedstawiającego najbliższą przyszłość, zwłaszcza w 

kwestiach dotyczących europejskiego przywództwa politycznego XXI wieku jest nie lada 

wyzwaniem. Chociażby dlatego, że dotyczy on nie tylko organizacji przyszłości w wymiarze 

czasowym, ale także wizji w wymiarze jedynie prognostycznym. Dzisiejsi główni aktorzy 

międzynarodowej sceny politycznej tworzący środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego 

a chcący wprowadzić nas w przyszłość, przedstawiają i opisują procesy, których suma 

będzie się składać na organizację rzeczywistości w całym XXI wieku. Jedną z możliwych 

opcji wydaje się zwrócenie uwagi na te kompetencje podmiotów politycznych, które 

zadecydują o określeniu w przyszłości kształtu procesów decyzyjnych dotyczących przemian 

świata w ujęciu nowatorskim. Należy jednak pamiętać, iż to opinia międzynarodowa dyktuje, 

między innymi, w jakim świecie chcemy żyć, jakich oczekujemy reform i czy współczesne 

zarządzanie państwem jest na miarę aktualnych wyzwań wiekowych. To nie kto inny jak 

społeczność międzynarodowa wystawi odpowiednie świadectwo tym, którzy nami zarządzają. 

Zadaniem moim jest ewentualne wskazanie na takie działania jakich potrzebujemy na dzień 

dzisiejszy, zwracając szczególną uwagę na niestabilną sytuację polityczną, aby stały się one 

wizytówką przywódców politycznych, którzy zarządzają Europą, wskazując na główne 

kierunki rozwoju organizacji decyzyjnych zapewniających przede wszystkim bezpieczeństwo 

w poszczególnych państwach europejskich. Czy wybory we Francji wyłoniły tę „najjaśniejszą 

gwiazdę europejskiego” przywództwa okaże się po podjęciu takich decyzji politycznych, które 

nie staną się zalążkiem buntów społeczności krajowych i międzynarodowych oraz wyjściem 

ludzi na ulice, co aktualnie ma miejsce.  
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EUROPEAN POLITICAL LEADERSHIP.  

MARINE LE PEN – A CHANCE OR THREAT? 



 

Abstract 

Writing a scenario illustrating and describing what awaits us in the near future 

especially in matters of European political leadership of the 21st centuries is a real 

challenge. Even if it concerns not only the organization of the future in a temporal 

dimension, but also the vision in terms of only forecast. Today's main actors in the 

international political scene, creating the environment of international security and wanting 

to introduce us into the future, present and describe the processes that will contribute to 

the organization of the 21st century reality. One possible option seems to be to emphasize 

the competences of political actors who will decide to define in the future the shape of the 

decision-making processes of the transformation of the world in a novel way. It is important 

to remember, however, that it is this international opinion that dictates in what world we 

want to live, what reforms we expect, and whether the modern state management is up to 

the current age challenges. It is not like the international community that will issue a 

certificate to those who manage it. My task is to point to the actions we need today to pay 

particular attention to the unstable political situation in order to become a showcase for the 

political leaders who manage Europe, pointing to the main directions for the development of 

decision-making organizations that ensure security in the European countries. Have the 

elections in France selected this „brightest star of European” leadership will occur after 

making such political decisions that will not spawn the rebellions of national and 

international communities and the people's exit to the streets that is currently taking place. 

Keywords: state • European security • political leadership of women • decision-

making processes 

 

 

 

 


