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Abstract. Taking into consideration the series of political and economic
crises of the European Union in the past years, culminating with the migrants’
crisis, the article explores the possibility of a historic shift from European
Integration to Disintegration. Though the European Union seems today
‘in-between’ two major and opposite processes, one of them already ended
and the next one emerging, a number of rising populist, Eurosceptic and
nationalist parties threaten the achievements of the European Project and
open the way to new continental confrontations and rivalries.
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Introducere:
Europa între douã cicluri istorice

Despre declinul Europei sau, mai larg spus, al Occidentului se vorbeºte de
ceva vreme. ªi nu mã refer aici la clasica operã a lui Oswald Spengler, care ve-
dea încã din anii ‘20 ai secolului trecut, practic imediat dupã încheierea Primului
Rãzboi Mondial, decãderea civilizaþiei occidentale, ajunsã, credea Spengler, în
punctul critic de unde începe degradarea oricãrui sistem de organizare culturalã.
„Fiecare culturã are propriile ei posibilitãþi de autoexprimare, care apar, se matu-
rizeazã, decad ºi nu mai revin niciodatã“1 credea filozoful german, aproape în
termenii destinului unei fiinþe vii. Accentul lui Spengler cãdea, în mod evident,
pe interogaþiile sale filozofice cu privire la „destinul culturii“ clasice a Occiden-
tului, la vigoarea ºi vitalitatea modelului cultural apusean, la prevalenþa acestuia
asupra celorlalte culturi.

Oarecum pe aceeaºi linie dar dintr-o perspectivã mai amplã, în 1987, istoricul
britanic Paul Kennedy, în consacrata sa carte dedicatã istoriei marilor puteri,
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identifica etapele dinamicii echilibrelor de putere la nivel global ºi regional din
ultimele cinci secole, prin prisma ascensiunii ºi declinului imperiilor care au
marcat istoria lumii. „Nu este clar dacã existenþa unor puteri în ascensiune ºi a
unora în declin, într-o ordine mondialã anarhicã, va conduce neapãrat la rãzboi.
Totuºi, majoritatea literaturii istorice asumã cã rãzboiul ºi sistemul marilor puteri
merg mânã în mânã“2, afirma Kennedy cu puþin timp înaintea încheierii Rãz-
boiului Rece, punând astfel în relaþie evoluþia/involuþia marilor puteri cu stabili-
tatea ºi pacea lumii. Mulþi alþi autori, de pe poziþii ideologice sau ºtiinþifice dife-
rite, s-au arãtat preocupaþi de-a lungul timpului de ideea înãlþãrii ºi cãderii „ste-
lelor“ care reflectã grandoarea ºi influenþa sistemelor de organizare politicã.
Ideea ciclurilor istorice nu este aºadar nouã, nici în filozofia culturii, nici în eco-
nomie, nici în relaþiile internaþionale.

Privitã în sens de model civilizaþional ºi de nivel al expansiunii strategice, po-
litice, militare, economice, tehnologice ºi culturale, e aproape un loc comun sã
spunem cã orice putere (imperiu) îºi trãieºte, mai lent sau mai rapid, etapele unui
ciclu istoric inevitabil: naºterea, expansiunea, apogeul, declinul. Nu m-aº grãbi
însã nici sã ader la curentul declinist, care vede peste tot semne ale prãbuºirii lumii
aºa cum o ºtiam, a Americii ca superputere, a Uniunii Europene, a ordinii occi-
dentale postbelice etc., deºi este evident cã ºi aceºti autori au o serie de motive,
poate nu suficiente dar au, sã creadã cã asistãm la un declin sistemic instituit, de
tipul celor care, în secolele trecute, erau premergãtoare marilor confruntãri. De-
clinismul însuºi este pus sub semnul întrebãrii, dupã prea multele „alarme false“
din trecut, aºa cum aratã Jim Tomlinson: „declinul declinismului oferã istoricilor
britanici ai secolului douãzeci oportunitatea de a dezvolta naraþiuni mai puþin le-
gate de îngrijorãrile trecãtoare ale politicienilor ºi jurnaliºtilor contemporani,
mai puþin normative ºi mai sofisticate din punct de vedere analitic.“3

Pe de altã parte, transformãrile politice substanþiale din diverse regiuni ale
lumii, schimbãrile din sistemul relaþiilor internaþionale ºi posibilitatea apariþiei
unei noi ordini mondiale reprezintã o temã mai amplã ºi mai profundã, cãreia
Henry Kissinger i-a dedicat în toamna lui 2014 un volum cuprinzãtor ºi de cea
mai mare actualitate. În cuvintele marelui diplomat, strateg ºi vizionar american,
„Europa, care a avut aproape un monopol al proiectãrii ordinii internaþionale cu
mai puþin de un secol în urmã, este în pericol sã se decupleze de la cãutarea ac-
tualã a unei noi ordini prin identificarea construcþiei interne drept scopul sãu
geopolitic ultim. [...] Europa se gãseºte astfel suspendatã între trecutul pe care
încearcã sã îl depãºeascã ºi viitorul pe care încã nu ºi l-a definit“ 4.

Înþelesul mult mai modest pe care l-aº atribui procesului la care mã refer în
paginile urmãtoare nu vizeazã însã articularea Uniunii Europene în ceea ce crede
Kissinger a fi „noua ordine mondialã“. Semnificaþia limitatã pe care o propun
aici este de schimbare politicã a Europei, de trecere de la o paradigmã la alta, de
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încheiere a unei epoci istorice ºi de „aºteptare“ încordatã a începutului alteia noi
(sunt voci care afirmã cã noua paradigmã este deja emergentã), esenþial diferitã
de cea care s-a sfârºit simbolic în 2005, odatã cu eºecul adoptãrii Tratatului Con-
stituþional al Uniunii Europene. Multiple alte crize politice, economice ºi socie-
tale, precum cea financiarã globalã din 2008-2009, cea a datoriilor suverane ºi a
Zonei Euro (2009-2011), falimentul Greciei (2013-2015), criza imigranþilor, în-
ceputã în 2015 ºi încã nesoluþionatã, suspendarea (temporarã?) a Acordului Spa-
þiului Schengen sau noul discurs eurosceptic oficializat de unele guverne din Eu-
ropa Centralã (þãrile Grupului de la Viºegrad) au zguduit fundamentele Uniunii
Europene. Extinderea s-a oprit ºi nimeni nu mai vorbeºte astãzi de continuarea
procesului de integrare, nici în sensul lãrgirii, nici al adâncirii.

Ce presupune deci aceastã schimbare a Europei? Este ea doar o alterare de
formã, limitatã la evenimente de suprafaþã, la „faþada“ edificiului european, la
stilistica discursului ºi vieþii politice pe continent, sau este, dimpotrivã, o schim-
bare politicã profundã, esenþialã? Care sunt cauzele acestei schimbãri? Sub ce
versiuni ºi platforme se prezintã, pe scena politicã, procesul dezintegrãrii euro-
pene? Cum ne va afecta viaþa, nouã ºi generaþiei urmãtoare, intrarea Europei
într-o nouã epocã a fragmentãrii, dezbinãrii ºi rivalitãþii între statele de pe conti-
nent? Existã soluþii de prelungire a Epocii Integrãrii? Ce se va întâmpla cu Uniu-
nea Europeanã ºi realizãrile ei esenþiale (Spaþiul Schengen, moneda euro etc.)?
Poate fi luat în calcul riscul unui nou rãzboi pe continent? În ce sens mai putem
discuta în prezent despre „finalitatea Proiectului European“?

Toate acestea de mai sus, ºi multe altele, sunt întrebãri grave, care privesc
noua sensibilitate politicã europeanã, noua stare de spirit a naþiunilor ºi statelor
Uniunii. Cel mai simplu ar fi, evident, sã punem întreaga schimbare pe seama
declinului economic ºi al scãderii standardelor de viaþã ale clasei mijlocii. Nici
alþi parametri sociali nu aratã mai bine. ªomajul în rândul tinerilor a crescut con-
siderabil, în special în unele þãri sudice (Grecia, Spania, Italia, Croaþia etc.) atin-
gând aproximativ 50% din segmentul de vârstã sub 25 de ani5, iar în anumite re-
giuni ale unor þãri chiar mai mult. Desigur, în aceastã categorie nu intrã cei care
sunt cuprinºi în diferite forme de învãþãmânt ºi pregãtire profesionalã, deci si-
tuaþia locurilor de muncã propriu-zise ocupate de tineri este chiar mai precarã.
La extremitatea de vârstã opusã, sistemul pensiilor publice se scufundã în defi-
cite structurale cronice, ameninþând generaþia activã din prezent cu intrarea în in-
capacitate de platã a pensiilor în urmãtorii zece, cincisprezece ani.

Incertitudinea ºi instabilitatea dominã în prezent majoritatea sectoarelor de
activitate, fie ele private sau publice, precum ºi perspectiva pe termen mediu a
afacerilor sau carierelor profesionale. Pe ruinele vechiului Welfare State din anii
’60-‘80, repudiat ideologic, politic ºi economic, apare acum o societate nesigurã
pe ea însãºi ºi pe cei veniþi din exterior. Europa abundã în prezent de deficite ºi
dezechilibre de tot felul, care se reflectã în frustrãri, eºecuri, delegitimãri, ten-
siuni politice, precum ºi în creºterea gradului de intoleranþã. Liberalismul ºi doc-
trinele democratice clasice (social-democraþia, creºtin-democraþia) pierd teren,
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an dupã an, în favoarea unor discursuri ºi platforme contestatare noi, care lovesc
virulent programele, abordãrile ºi partidele din mainstream. În evaluarea severã
a academicianului Daniel Dãianu, în volumul sãu dedicat „marelui impas al Eu-
ropei“, vedem cum „xenofobia, ºovinismul, extremismul de dreapta ºi de stânga,
populismul deºãnþat sunt în ascensiune“6.

Schimbarea politicã a Europei include discursul din viaþa publicã a diferitelor
societãþi, din þãri membre sau nemembre ale Uniunii, aºteptãrile ºi valorile po-
litice în care cred alegãtorii, apariþia unor noi vectori de opinie, redefinirea majo-
ritãþilor ºi minoritãþilor, reconfigurarea grupurilor ºi maselor critice, restruc-
turarea sistemului de partide pe baza unor platforme noi ºi a erodãrii partidelor
istorice, ºi, în final, chiar alterãri în practica politico-administrativã efectivã a gu-
vernelor, la început mai timid, fiind totuºi vorba de corpuri robuste de legi, nor-
me ºi tradiþii (cutume) care îºi au inerþia lor, apoi tot mai vizibil ºi mai explicit.

În prezent, denunþarea integrãrii europene ºi a democraþiei liberale nu mai
este „privilegiul“ oamenilor politici marginali, a celor care luptã pentru un elec-
torat de niºã, la limita pragului de intrare în parlament, ci a devenit o obiºnuinþã
chiar ºi la niveluri oficiale în stat. Preºedinþi ºi prim-miniºtri din mai multe þãri
ale Europei Centrale, de exemplu, de la preºedintele Poloniei, Andrezej Duda, la
premierul ungar Viktor Orbán se delimiteazã categoric de principiile democraþiei
liberale ºi, în paralel, sfideazã fãrã ezitare deciziile ºi politicile Uniunii Eu-
ropene, pe secþiunile care îi nemulþumesc sau care par sã vinã în contradicþie cu
interesele de moment ale statelor lor, proclamând prevalenþa suveranitãþii naþio-
nale asupra Bruxelles-ului, dincolo de hotãrârile adoptate la nivel european. Nici
perspectiva sancþiunilor nu pare sã îi mai sperie. Aceastã atitudine „rebelã“ ar fi
fost de neconceput cu, sã zicem, 10-12 ani în urmã. Nu e obiectivul acestui ar-
ticol sã judece punctual cine are dreptate ºi cine greºeºte, pe o temã sau alta, ci
sã constate o scãdere pronunþatã a autoritãþii Bruxelles-ului asupra guvernelor
naþionale ºi a încrederii în politicile Uniunii.

Teza de la care porneºte prezentul demers este cã Europa se aflã astãzi între
douã mari cicluri istorice. Pe de o parte, epoca Integrãrii pare cã ºi-a epuizat re-
sursele de credibilitate ºi suport politic (democratic) ºi a încetat sã mai producã
efecte. Pe de altã parte, dacã ceea ce urmeazã va fi într-adevãr o erã a Dezinte-
grãrii, aºa cum indicã desfãºurãrile sincopelor ºi blocajelor decizionale succe-
sive, atunci aceasta dã semne cã stã sã înceapã. Nu suntem nici într-una, nici în
cealaltã. Suntem însã în criza puternicã dintre cele douã.

De regulã, oamenii politici ºi formatorii de opinie pretind cã ºtiu trecutul, cu-
nosc ºi înþeleg prezentul, iar uneori stãpânesc chiar ºi „sensul istoriei“. Kissinger
se aratã însã sceptic faþã de asemenea calitãþi: „Demult, în tinereþe, eram sufi-
cient de arogant ca sã mã pronunþ asupra Sensului Istoriei. Astãzi ºtiu cã sensul
istoriei poate fi doar descoperit [n.a.: pe mãsura derulãrii evenimentelor],
nicidecum prevãzut“7. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani în politica
lumii îi dã dreptate lui Kissinger. Se întâmplã ca trecutul sã conþinã elemente
care ne-au rãmas ascunse iar prezentul sã fie influenþat de aspecte care ne scapã.
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Prin acest demers, încerc doar sã adaug o piesã suplimentarã în cunoaºterea ºi
descifrarea semnificaþiilor prezentului politic al Uniunii Europene, care ar putea
ajuta la formularea unor eventuale predicþii privind „destinul“ Uniunii. Nimeni
nu dispune, fireºte, de globul de cristal, dar existã în jurul nostru indicii care ne
pot orienta cunoaºterea ºi capacitatea de anticipare.

Sfârºitul integrãrii europene ºi noile platforme politice

Deteriorarea climatului politic european a fost ºi este un proces lent, treptat,
insidios, cãruia îi putem recunoaºte cel puþin zece ani de la apariþie. Chiar dacã,
privit retrospectiv, înþelegem cã schimbarea politicã a Europei a acþionat sub ver-
siuni ºi cu ritmuri foarte diferite, de la un an la altul, am putea identifica totuºi,
ca debut simbolic al procesului de oprire a integrãrii europene, respingerea pro-
iectului Tratatului Constituþional, în vara lui 2005.

Adoptarea draftului de cãtre Consiliul European, urmatã de semnarea pe 29
octombrie 2004 la Roma ºi aprobarea cu majoritate masivã în Parlamentul Euro-
pean, în ianuarie 2005, a ceea ce ar fi trebuit sã devinã „Constituþia Europei“ unite,
a reprezentat punctul culminant al construcþiei europene, începutã prin Decla-
raþia Schuman din 1950. Primul referendum, desfãºurat în februarie 2005 în Spa-
nia ºi finalizat cu rezultate favorabile, sugera cã procesul de ratificare va decurge
fãrã probleme, exceptând poate incertitudinea votului din Marea Britanie, pro-
gramat în 2006. Eºecurile din mai ºi iunie 2005, în referendumurile din Franþa ºi
Olanda, douã þãri fondatoare ale Comunitãþii Economice Europene iniþiale, au
„îngropat“ însã, neaºteptat de categoric, cel mai ambiþios, elaborat ºi sofisticat
document european redactat vreodatã. Nu a mai contat cã 18 din cele 25 de state
membre (la vremea respectivã) au ratificat Tratatul Constituþional.

Având în vedere cã România ºi Bulgaria semnaserã deja Tratatul de Aderare
la Uniunea Europeanã, pe 25 aprilie 2005 la Luxemburg, cu doar o lunã înainte
de surpinzãtoarea cãdere a Tratatului Constituþional, procesul de ratificare pentru
aderarea ultimelor douã state postcomuniste, prevãzutã în strategia extinderii
conformã vechiului Tratat de la Nisa (10+2), a continuat în parlamentele naþio-
nale, cu destule emoþii pentru Bucureºti ºi Sofia. În felul acesta, nu fãrã o dozã
de ºansã istoricã, cele douã þãri au devenit totuºi membre ale Uniunii Europene
la 1 ianuarie 2007, în condiþiile în care se auzeau deja numeroase voci sceptice
cu privire la extinderea spre Est. Doar Croaþia a mai reuºit sã adere, pe 1 iulie
2013, înainte ca noul preºedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sã
anunþe la preluarea mandatului, în toamna lui 2014, cã urmeazã prima legislaturã
a Parlamentului European ºi primul mandat al Comisiei Europene „fãrã nicio ex-
tindere“8, dupã alegerile europene din 1989.

Încercãrile de „resuscitare“ ale Tratatului Constituþional, în 2005 ºi 2006, au
eºuat. Pentru a evita prãbuºirea în confuzie ºi lipsa de credibilitate instituþional-
legislativã, Comisia ºi statele membre au propus relativ repede o formulã de
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compromis tehnic ºi politic, adoptat în 2007 (Tratatul de la Lisabona), intrat în
vigoare pe 1 decembrie 2009. Soluþia a fost absolut necesarã pentru salvarea
Proiectului European, dupã înfrângerea majorã din 2005, chiar dacã limitele Tra-
tatului de la Lisabona erau clare pentru publicul avizat. În acest sens, în apre-
cierea lui Dan Dungaciu, „criticile cã Tratatul nu a adus nicio reformã revoluþio-
narã, multe probleme rãmânând pe agendã ºi fiind [...] resuscitate masiv de criza
economicã“9 reprezintã confirmarea cã Tratatul de la Lisabona, deºi oportun ca
moment al apariþiei, dupã o crizã fãrã precedent a procesului de integrare, nu a
avut decât meritul de a fi menþinut Uniunea pe linia de plutire.

Astãzi, la mai bine de un deceniu de la respingerea Tratatului Constituþional,
care ar fi putut marca, în eventualitatea ratificãrii cu succes ºi a implementãrii ul-
terioare, împlinirea viziunii federaliste asupra Europei, alte câteva crize au trecut
peste Uniunea Europeanã, lãsând în urmã cicatrici politice adânci. Aºa cum am
menþionat anterior, criza financiarã globalã, criza datoriilor suverane, criza Zo-
nei Euro, falimentul Greciei ºi, cea mai recentã, criza imigranþilor au afectat pu-
ternic, fie prin deciziile adoptate, fie prin costul mãsurilor de salvare, fie prin
discursurile diferitelor platforme politice, suportul popular ºi structura de soli-
daritate a Uniunii Europene.

Existã în prezent o rezistenþã în creºtere la ideea integrãrii ºi a Uniunii Euro-
pene. Generic, o numim euroscepticism (termenul consacrat) sau, în formele ei
mai agresive, unii autori preferã sã o numeascã „eurofobie“. Aceastã rezistenþã
nu este însã, oricum am numi-o, unitarã. Multiple forme de expresie politicã,
economicã ºi culturalã ale euroscepticismului, diferite de la o þarã la alta, aºa
cum voi arãta, preseazã în momentul de faþã cel puþin pentru oprirea integrãrii,
dacã nu deja în sensul începutului dezintegrãrii.

O primã clasificare a euroscepticismelor, cu referire strictã la platformele de
extremã dreapta (deºi existã, fireºte, euroscepticism ºi în alte sectoare ale spec-
trului politic), o gãsim în analiza Sofiei Vasilopoulou. Conform acesteia, ar exista
cel puþin trei versiuni ale dreptei eurosceptice în raport cu „principiul, practica
ºi viitorul cooperãrii europene“10: forma care respinge complet toate aceste trei
aspecte, cu alte cuvinte cea mai „agresivã“ politic (UKIP-Partidul Independenþei
Marii Britanii, respectiv Frontul Naþional în Franþa), varianta care condiþioneazã
viitorul sau apartenenþa þãrii respective la Uniunea Europeanã de modificarea
unor principii ºi practici actuale (de exemplu, Partidul Conservator din Marea
Britanie), ºi versiunea de compromis, care acceptã cu destule critici elementele
ordinii europene existente dar nu ºi continuarea în viitor a adâncirii sau lãrgirii
procesului de integrare, cum ar fi unele partide naþionalist-conservatoare din
Olanda, Austria, Finlanda, Polonia, Ungaria etc.

În cartea sa din 2010, Cécile Leconte propune o altã clasificare a euroscepti-
cismelor, dupã natura lor explicativã. Astfel, platformele care se opun integrãrii
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ar fi urmãtoarele patru: euroscepticismul utilitarist, cel politic, cel bazat pe va-
lori tradiþionale ºi versiunea culturalã11. Conform acestei teorii, versiunile euroscep-
ticismului s-ar deosebi între ele prin motivaþia care le întemeiazã, nu prin ele-
mentele procesului de integrare cãrora li se opun.

O sumarã trecere în revistã a principalelor partide eurosceptice din mai multe
þãri ale Uniunii Europene ar ajuta la înþelegerea contextelor politice naþionale
concrete ºi a condiþiilor în care evolueazã curentele de tip eurosceptic. Ca apre-
ciere generalã, reþinem concluzia studiului lui Bruce Stokes asupra euroscepti-
cismului european, publicatã în iunie 2015 în cadrul Pew Research Center: „as-
censiunea partidelor populiste, de regulã grupãri eurosceptice atât de stânga cât
ºi de dreapta, este un fenomen în mare mãsurã post-criza zonei euro“12. Stokes
asociazã aºadar consolidarea euroscepticismului cu o puternicã dimensiune eco-
nomicã legatã de criza de dupã 2008 ºi implicit de scãderea nivelului de viaþã al
clasei mijlocii.

În Franþa, exponentul principal al curentului eurosceptic este Frontul Naþio-
nal. Deºi nu este nicidecum o miºcare politicã nouã, fiind înfiinþat în 1972 ºi reu-
ºind în 2002 o spectaculoasã calificare a liderului sãu de atunci, Jean-Marie Le
Pen, în turul al doilea al prezidenþialelor, Frontul Naþional a revenit puternic în
atenþia publicului francez ºi european odatã cu alegerile pentru Parlamentul Eu-
ropean din mai 2014. Sub noua conducere a lui Marine Le Pen, Frontul Naþional
a câºtigat alegerile europene pe teritoriul Franþei, cu 24,86%, obþinând aproape
o treime (24) din cele 74 de locuri care revin Franþei. În termeni procentuali, per-
formanþa a fost chiar depãºitã în alegerile regionale din decembrie 2015, când,
la primul tur, candidaþii Frontului Naþional s-au plasat pe primul loc în ºase din
cele treisprezece regiuni. Deºi au totalizat peste ºase milione de voturi la nivel
naþional iar Marine Le Pen a fost votatã în turul al doilea de 40,6% din alegãtorii
din regiunea sa, Frontul nu a câºtigat pânã la urmã nicio regiune, datoritã coali-
zãrii tuturor celorlalte partide împotriva candidaþilor FN.

În Marea Britanie, UKIP ºi Partidul Conservator îºi împart masivul, tradiþio-
nalul electorat eurosceptic din insulã. Dacã foarte controversatul lider Nigel Farage
ºi partidul sãu, denumit bombastic al Independenþei Marii Britanii, sunt consi-
deraþi exponenþii euroscepticismului radical, ai naþionalismului ºi xenofobiei, ai
curentului anti-imigraþie ºi ideii ieºirii imediate a Regatului Unit din Uniunea
Europeanã, Partidul Conservator de guvernãmânt este adeptul euroscepticis-
mului care condiþioneazã rãmânerea în organizaþie de o serie de concesii fãcute
Marii Britanii de la obligativitatea respectãrii Tratatelor, denumite subtil „reforme“.
Ca de obicei, partidele virulent eurosceptice performeazã mai bine în alegerile
europene decât în cele naþionale, astfel încât UKIP a trecut de la un fulminant
27,49% la europarlamentarele din 2014, la care s-a plasat pe primul loc, la circa
11% vot popular în alegerile generale din 2015, când a obþinut un singur mandat
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în Camera Comunelor. În schimb, Partidul Conservator, a cãrui guvernare a înre-
gistrat rezultate economice relativ favorabile în ultimii ani ºi a anunþat organi-
zarea, pânã la sfârºitul lui 2017, a unui referendum pentru ieºirea Marii Britanii
din Uniunea Europeanã, a obþinut o victorie spectaculoasã ºi categoricã la ale-
gerile generale din 2015, asigurându-ºi o confortabilã majoritate monopartinicã
în urmãtoarea legislaturã.

Germania este un caz foarte interesant din perspectiva euroscepticismului,
mult diferit de Franþa ºi Marea Britanie. Performanþele economice foarte bune
din timpul primelor douã mandate ale cancelarului Angela Merkel au scutit prac-
tic þara de efectele negative ale crizei Zonei Euro, resimþite de celelalte economii
dupã 2009. În aceste condiþii, asociate cu ideea cã exporturile Germaniei au avut
cel mai mult de câºtigat prin lãrgirea pieþei europene, discursul eurosceptic nu a
avut prea multe argumente ºi spaþiu politic de desfãºurare. Totuºi, Alternativa
pentru Germania (AfD), un partid a cãrui principalã temã este renunþarea la euro
ºi revenirea la marca germanã, creat în februarie 2013, a ratat de puþin intrarea
în Bundestag la alegerile din septembrie 2013, cu un rezultat de 4,7%. La eu-
roparlamentarele din 2014, AfD a urcat la 7,1% (peste douã milioane de voturi),
obþinând 7 mandate, pentru ca sondajele din ianuarie 2016 sã indice o intenþie de
vot de peste 10%. Creºterea intenþiei de vot pentru AfD a fost pusã de cei mai
mulþi analiºti pe seama nemulþumirii în creºtere a cetãþenilor germani faþã de
evoluþia crizei imigranþilor ºi faþã de politica guvernului de la Berlin în aceastã
chestiune.

Un grup de þãri relativ bine delimitat geografic, istoric ºi politic, în care euroscep-
ticismul a avut o neaºteptat de rapidã ºi oarecum surprinzãtoare ascensiune în ul-
timii ani este cel din Europa Centralã. Membrele Grupului de la Viºegrad (Po-
lonia, Cehia, Slovacia ºi Ungaria), devenite parte a Uniunii Europene în 2004, ar
fi avut teoretic puþine motive sã se îndrepte împotriva construcþiei europene,
având în vedere trecutul lor comunist ºi faptul cã schimbãrile politice care au
avut loc în Europa le-au adus în structurile europene ºi euro-atlantice, cu un plus
evident de bunãstare ºi securitate.

Dintre acestea, un caz aparte este Polonia, care a traversat în bune condiþii
criza economicã globalã ºi europeanã din 2009-2011, fiind una din puþinele eco-
nomii din cadrul Uniunii care s-au menþinut pe creºtere chiar ºi în cele mai vi-
trege condiþii de austeritate de pe continent, o þarã a cãrei guvernare liberalã s-a
bucurat de recunoaºtere ºi prestigiu internaþional, dovadã fiind desemnarea fos-
tului premier Donald Tusk, în toamna lui 2014, drept Preºedinte al Consiliului
European. ªi totuºi, la alegerile prezidenþiale ºi parlamentare din 2015, conser-
vatorii din Partidul Dreptate ºi Justiþie (PiS), cu un discurs pronunþat eurosceptic
ºi anti-liberal, au câºtigat puterea pe linie. Asocierea dimensiunii eurosceptice a
noii guvernãri de la Varºovia, intens dezbãtutã în mass-media internaþionale, cu
cea reflexiv anti-liberalã, poate mai puþin cunoscutã, este foarte clar reflectatã
într-un interviu al ministrului de externe Witold Waszczycovski, care crede cã
guvernul ºi partidul sãu „trebuie sã vindece Polonia de 25 de ani de îndoctrinare
liberalã, care au impus un model marxist, un nou amestec de culturi ºi de rase, o
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lume de cicliºti ºi de vegetarieni, care nu mizeazã decât pe energii regenerabile
ºi care luptã împotriva oricãrei forme de religie“13.

La fel de surprinzãtoare poate pãrea evoluþia scenei politice din Ungaria,
precum ºi cazul particular al premierului Viktor Orbán. Fondator al partidului
FIDESZ, de orientare liberalã, Orbán a fost chiar vicepreºedinte al Internaþio-
nalei Liberale, din 1992 pânã în 2000, când FIDESZ a pãrãsit brusc miºcarea li-
beralã pentru a vira spre o politicã de dreapta ºi, respectiv, spre afilierea la Par-
tidul Popular European. Inexistenþa unui partid liberal semnificativ în Ungaria,
dupã ce Orbán a „defectat“ în 2000 (premier în funcþie fiind), combinatã cu vul-
nerabilitatea opoziþiei socialiste, acuzate de corupþie în timpul guvernãrii de
stânga de pânã în 2010, a fãcut ca formaþiunea devenitã conservatoare FIDESZ
ºi liderul sãu sã recâºtige guvernarea în 2010, cu majoritate zdrobitoare, ºi sã-ºi
reconfirme apoi supremaþia categoricã în alegerile generale din 2014. Transfor-
marea politicã a lui Orbán a fost atât de mare încât acesta a ajuns sã declare cã
„democraþia liberalã nu mai are niciun viitor“ ºi cã are în vedere calea modelului
„iliberal“14, aplicat cu succes în China sau Rusia, ceea ce a provocat, alãturi de
alte mãsuri politice ºi legislative ale FIDESZ ºi guvernului de la Budapesta din
anii trecuþi, precum controversatele revizuiri constituþionale, un val de critici în
Uniunea Europeanã ºi Statele Unite. În 2014, Orbán ºi Cameron au fost singurii
ºefi de executiv din Uniunea Europeanã care au fãcut opinie separatã la alegerea
lui Juncker în fruntea Comisiei Europene, iar Orbán s-a remarcat în numeroase
rânduri printr-o politicã externã refractarã faþã de Bruxelles ºi tot mai apropiatã
faþã de Moscova.

Concluzii: Ce fel de Uniune Europeanã
dupã criza imigranþilor?

Într-o surprinzãtoare ºi explozivã sinergie politicã, toate platformele euroscep-
tice din Uniunea Europeanã, indiferent de tipul lor iniþial ºi de nuanþele sub care
acþionau în trecut, ºi-au concentrat forþele ºi „tirul“ împotriva Bruxelles-ului cu
ocazia crizei imigranþilor. Consensul platformelor eurosceptice a fost dintr-o datã
posibil.Acutizatã în primãvara lui 2015, criza „refugiaþilor“ sau a „imigranþilor“ (ter-
menul utilizat diferã, în funcþie de conotaþia care se doreºte a fi datã fenomenului)
a dat ocazia tuturor actorilor politici anti-UE, permanenþi sau conjuncturali, sã-ºi
accentueze profilul public ºi sã câºtige vizibilitate în þãrile lor de origine.

Primele semne ale noii crize politice induse în sistemul de guvernare al Uniu-
nii de influxul masiv de refugiaþi/imigranþi au fost vãzute, practic, la Consiliul
J.A.I. (Justiþie ºi Afaceri Interne) din septembrie 2015. Patru state din fosta Eu-
ropã comunistã (România, Cehia, Slovacia, Ungaria) au votat împotriva planului
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Comisiei de relocare obligatorie, pe bazã de cote, a unui numãr de aproximativ
120 000 de imigranþi, dar minoritatea de blocaj nu a fost atinsã, în condiþiile în
care guvernul liberal polonez, aflat la final de mandat, ºi-a schimbat în ultimul
moment opþiunea anunþatã iniþial ºi a votat „pentru“ iar Finlanda s-a abþinut.
Tensiunile între statele membre au reapãrut însã, dupã extrem de deranjantele
evenimente din noaptea de Anul Nou, de la Köln ºi din alte mari oraºe europene,
în care grupuri compacte de imigranþi au agresat ºi jefuit femei. Percepþia asupra
imigranþilor a început sã se deterioreze dramatic, în principal în Germania, care
se arãtase cu doar câteva luni în urmã excesiv de deschisã ideii de primire, dar
treptat ºi în celelalte state. În analiza lui Josef Jaming, „conflictul din cadrul Uni-
unii Europene implicã trei facþiuni: þãrile cele mai afectate de valul de refugiaþi,
de pe ruta Croaþia – Suedia, grupul statelor din Europa Centralã ºi de Est, lipsite
de tradiþia imigraþiei ºi a politicii de integrare, ºi statele din spatele scenei,
precum Marea Britanie – care oricum nu este în Spaþiul Schengen – care în-
cearcã sã evite orice complicaþii cu reverberaþii în politica internã“15.

Nu mai este astãzi nicio îndoialã cã prima structurã de rezistenþã a Uniunii
Europene ameninþatã sã cedeze în criza imigranþilor esteAcordul Schengen. Este
deja un loc comun observaþia cã valul masiv de refugiaþi politici reali amestecaþi
cu imigranþi din motive economice din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord a sur-
prins Uniunea Europeanã nepregãtitã. Au lipsit instrumentele politice, juridice,
financiare ºi administrative pentru o gestiune promptã ºi eficientã a acestui tip
de crizã.

Turcia a lãsat, prin inacþiunea ei, reþelele de trafic de persoane sã lucreze ºi a
fãcut posibil ca zeci de mii de migranþi din taberele de refugiaþi sã plece în 2015
spre Uniunea Europeanã. Bãrcile supraîncãrcate apropiindu-se de insulele gre-
ceºti nu mai pot fi, practic, întoarse din drum. Nu se poate folosi forþa împotriva
celor care intrã, pe mare sau pe uscat, în Uniunea Europeanã. Ideea gardurilor care
închid complet, fizic, o frontierã, pusã în practicã deViktor Orbán pentru a „securiza“
Ungaria nu a arãtat deloc bine în mass-media internaþionale ºi, mai mult decât
atât, este inaplicabilã în cazul frontierelor maritime atât de întinse ale Greciei sau
Italiei. Reintroducerea controlului la frontierele naþionale, anunþatã de Austria,
Germania, Danemarca, Suedia ºi Finlanda echivaleazã de facto cu suspendarea
sau chiar desfiinþareaAcordului Schengen ºi renunþarea la principiul liberei circulaþii
pe teritoriul Uniunii, o mare pierdere pentru construcþia europeanã postbelicã.

În aceste condiþii, pentru a încerca in extremis salvarea Spaþiului Schengen în
Europa continentalã, s-a nãscut la începutul lui 2016 ideea suspendãrii aparte-
nenþei Greciei la acest Acord, pe motivul eºecului securizãrii propriei frontiere
sudice, combinatã cu mãsura închiderii frontierelor Bulgariei ºi Macedoniei cu
Grecia, spre nemulþumirea evidentã a Atenei16. Spus direct, planul propus la
Consiliul JAI din ianuarie 2016 ar duce practic la „sacrificarea“ politicã a Gre-
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ciei ºi blocarea imigranþilor pe teritoriul acestei þãri, în ideea cã, nemaiputând
ajunge în Germania sau în alte þãri atractive economic din nord-vestul Uniunii,
aceºtia ar urma sã renunþe treptat la „visul european“.

Nevoia Uniunii Europene de a acþiona urgent a fost întãritã de sentimentul
neliniºtitor cã niciuna din mãsurile propuse în anul 2015 nu a funcþionat iar nu-
mãrul de nou veniþi, chiar în condiþiile sezonului rece, a fost de circa 40 000 nu-
mai în luna ianuarie 2016, aproximativ de cinci ori mai mulþi decât în aceeaºi pe-
rioadã a lui 2015. Aºa cum observã Angeliki Dimitriadi în cadrul think-tankului
European Council on Foreign Relations, „este posibil acum sã admitem cã re-
locarea a eºuat ºi cã eºecul a fost unul sistemic“17.

Eºecul Comisiei Europene ºi implicit al Germaniei de a gestiona corespunzãtor
criza, coroborat cu ideea tot mai larg rãspânditã cã situaþia s-a deteriorat în ase-
menea mãsurã ºi datoritã declaraþiilor imprudente ale Angelei Merkel, a început
deja sã erodeze credibilitatea ºi suportul politic al cancelarului, atât în societatea
germanã, în cadrul guvernului, cât ºi în propriul partid. Chiar dacã ºi alte state eu-
ropene dezvoltate dau semne cã au ajuns la limita suportabilitãþii valului de soli-
citanþi de azil (Suedia, Danemarca), putem presupune cã „verdictul“ crizei europene
a imigranþilor va fi influenþat în mare mãsurã de evoluþiile politice din Germania.

Alberto Gasparini descria în anul 2014, înainte deci de apogeul crizei, patru
scenarii privind viitorul Uniunii Europene. În linii mari, acestea corespund ºi si-
tuaþiei actuale, cu ºanse mai mari sau mai mici de materializare. De la cel mai
pesimist spre cel mai optimist, în viziunea sa acestea ar fi: scenariul catastrofic
pur, catastrofic realist, realist ideal ºi ideal pur18. Explicate succint, primul s-ar
referi la o dezintegrare totalã a Uniunii Europene, politicã ºi economicã, ºi reve-
nirea în consecinþã la sistemul anarhic al statelor naþionale, al doilea la o limitare
a Uniunii la dimensiunea strictã a pieþei comune (un spaþiu de liber schimb eco-
nomic ºi comercial), specificã anilor ’50-’60, presupunând deci anularea dimen-
siunii politice a integrãrii, al treilea la menþinerea unui echilibru între interguver-
namentalism ºi integrarea supranaþionalã, respectiv stoparea continuãrii extin-
derii ºi adâncirii integrãrii europene (practic, momentul în care ne aflãm acum)
iar cel mai optimist s-ar referi desigur la un triumf al viziunii federaliste asupra
Europei, foarte puþin probabil în condiþiile de astãzi.

Dincolo de scenariile teoretice menþionate sau de altele care mai pot fi for-
mulate, este tot mai limpede cã aceastã crizã a imigranþilor va modifica ordinea
politicã actualã a Uniunii Europene. Probabil cã impasul din prezent nu va duce
la dispariþia Uniunii, dar o va schimba într-o manierã ireversibilã. Începutul de-
zintegrãrii europene poate îmbrãca haine înºelãtoare ºi poate fi un proces politic,
legislativ ºi administrativ insidios, suficient de lent ºi de discret ambalat încât sã
nu fie perceput de generaþia actualã drept un semn de dezintegrare efectivã, în
sensul destructurãrii unei politici fundamentale a Uniunii Europene, ci, para-
doxal, doar ca o „reformã“ binevenitã a Acordului privind Spaþiul Schengen.
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