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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Dni, które wstrząsną światem 

Alain Minc kreśli scenariusze na przyszłość. "Dziesięć dni, które wstrząsną 
światem" to 10 zjawisk, których elementy już dostrzegamy. One 
przewartościują świat jaki znamy. Ta analiza wydała mi się pasjonująca, 
dlatego Czytelnikom, którzy przeoczyli ostatni felieton przypominam pięć 
pierwszych a potem omówię pozostałe. 

1. "Dzień, w którym Gazprom ogłosi, że wykupi i przejmie firmę Total". 

2. "Dzień, w którym Chiny dokonają inwazji na Tajwan". 

3. "Dzień, w którym Szkocja ogłosi niepodległość". 

4. "Dzień, w którym Google wykupi "New York Times'a" za jednego dolara". 

5. "Dzień, w którym za euro będzie trzeba zapłacić 2,5 dolara". 

*** 

6. "Dzień, w którym Izrael zaatakuje irańskie ośrodki atomowe". 

To może zdarzyć się nawet jutro: "Jak zawsze w sytuacji, kiedy państwo żydowskie staje przed 
dylematem: zaatakować czy narazić się na ryzyko (..) żaden z izraelskich polityków nigdy nie wybrał 
bezczynności". Zdaniem Minca, Izraelczycy cierpią na kompleks osaczenia: "Niczego nie zmienią 
zwycięstwa militarne i sukcesy ekonomiczne - psychoza unicestwienia jest swoistym DNA Izraela". 
Dlatego w dniu, w którym okaże się, że Teheran ma broń nuklearną, Izrael uderzy: "niewidoczne dla 
radarów izraelskie myśliwce będą uderzać w cele w Iranie z dokładnością do 1 metra". Skutki łatwo 
sobie wyobrazić: odwet Teheranu, ropa po 200 dolarów, światowy kryzys gospodarczy i 
dyplomatyczny, bo USA będą popierały Izrael a Chiny i Rosja staną po stronie świata 
muzułmańskiego; nasilą się ataki terrorystyczne. "Z wszystkich wstrząsów, które nam zagrażają ten 
jest najbardziej prawdopodobny" - konkluduje Minc. 

7. "Dzień, w którym Francja liczyć będzie więcej mieszkańców niż Niemcy". 

Mimo restrykcyjnej polityki imigracyjnej Francji - jako jedynemu krajowi w Europie - grozi tylko kryzys, 
a nie demograficzna katastrofa. Jeśli nie zdarzy się cud, w 2050 roku populacja Niemiec zmniejszy się 
o 10 milionów, Włoch o 5 mln, a liczba ludności w Polsce spadnie do 33 milionów. Zapaści tej 
towarzyszyć będzie starzenie się, czyli załamanie systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i 
dynamiki gospodarczej. 

8. "Dzień, w którym Azjaci zgarną wszystkie nagrody Nobla". 

W tej chwili połowa tytułów doktora w USA przypada naukowcom pochodzenia azjatyckiego. Ponadto 
Chiny zrozumiały, że eliminacja elit w czasie komunistycznego terroru była katastrofą. Dlatego rząd 
wytypował 10 uniwersytetów, które dostały zadanie osiągnięcia poziomu najlepszych w świecie: 



stosują nabór według najostrzejszych kryteriów i dostały nieograniczone subwencje. Indie 
odziedziczyły elity wykształcone przez Brytyjczyków i słyną ze swoich informatyków. Uniwersytety 
japońskie już są klasyfikowane na trzecim miejscu za amerykańskimi i brytyjskimi. Cała Azja stawia na 
naukę. Powstaje kontynent wiedzy. W tym czasie Europa gnuśnie się starzeje. 

9. "Dzień, w którym terroryści zagrożą użyciem taktycznej broni nuklearnej". 

Nie chodzi tylko o Al Kaidę. Od upadku ZSRR upłynęło już parę lat i nikt nie wie, czy jakieś 
pojedyncze "bombki" z sowieckich arsenałów nie znalazły się w rękach np. mafii, bezpaństwowych 
oligarchów, fanatyków lub anarchistów. Realne jest też zagrożenie chemiczne, bakteriologiczne czy 
cybernetyczne. Stare demokracje z trudem akceptują ograniczenia wolności osobistych, jakimi 
skutkuje większa kontrola. Jak zatem się chronić? 

10. "Dzień, w którym zbuntują się biali młodzi mężczyźni". 

Coraz częściej interesy różnych mniejszości i kobiet gwarantowane są w przepisach prawa "równie 
beznamiętnych co ślepych. Żart, że przyszłość należy do czarnoskórych, fizycznie niepełnosprawnych 
kobiet, ponieważ ich szanse liczone są potrójnie, znajdzie swój odpowiednik we Francji" - pisze Minc, 
a my dodajemy, że w całej Europie. Do tego dojdą ogromne obciążenia związane z wypłatą emerytur 
dla rosnącej liczby potrzebujących opieki starców. Dziś nie wiemy, jak na to zareagują młodzi biali 
mężczyźni, którzy "będą mieli powody by popaść w manię prześladowczą". A w tle czai się lęk przed 
powrotem do prawa dżungli. 

Każde z wymienionych wyżej zagrożeń wymaga refleksji i działania. Nie po fakcie, lecz uprzedzając 
fakty powinniśmy wszyscy o tym myśleć, a politycy przede wszystkim. 

 


