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Abstract. This study focuses upon the Southeastern Europe as a region
following the Yugoslav conflict. The Western community has been repeating
a mantra of need for Balkan countries to cooperate with each other and
adopt strategies for regional economic integration. There are important
differences among the countries of the Balkans in their economies, political
structures and societies that should not be overlooked. It is important,
therefore, that the Western approach be fine-tuned balancing the quest for
integration with reabilities and benefits of differentiation. Now is a pivotal
moment. If Southeastern Europe does not advance towards integration with
the Euro-Atlantic community its risks being permamently relegateg to
renewed ethnic tensions and dangerous instabilities.
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Consideraþii istorice. Înþelegerea fenomenelor ºi a evenimentelor specifice
Balcanilor nu ar fi posibilã fãrã analizele trecutului, relaþionate cu cele întâmplate
dupã 1990. Fãrã trecut, nu ar fi posibil, iar fãrã „dupã 1990“ am avea o explicaþie
vãduvitã de esenþã. Sergiu Tamaº, într-o lucrare interesantã, remarca: „conflictele
geopolitice se întemeiazã pe reprezentãri geopolitice ce utilizeazã nu numai da-
tele prezentului, ci se referã la situaþii ºi conflicte care urcã în trecut“1. Cu puþine
nuanþãri, putem spune cã reprezentarea geopoliticã a însoþit dintr-un anumit mo-
ment ºi conflictele din spaþiul fost iugoslav ºi poate cã tocmai asta a încãrcat ex-
plicaþiile istoriei ultimelor decenii. Considerentele de mai sus sunt rezultatul
unei activitãþi desfãºurate de-a lungul a aproape a douã decenii în spaþiul fost iu-
goslav, unde am sosit la sfârºitul anului 1991 (ºi de unde am revenit în 2010). În toatã
perioada aceasta, înarmat cu informaþii din migala muncii unor analiºti de excep-
þie pe probleme balcanice, am încercat sã înþeleg evenimentele dramatice ce se
derulau în faþa mea. ªi trebuie sã recunosc cã demersul nu a fost uºor ºi continuã
ºi astãzi.

Remarca lui Winston Churchill, potrivit cãreia „Balcanii au tendinþa de a pro-
duce mai multã istorie decât consumã“, exprima adevãrul pe jumãtate, deoarece
perioada de dupã cel de al doilea Rãzboi Mondial ºi dupã 1990 a adus din afarã
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un bogat bagaj de istorie, greu de localizat în altã perioadã ºi tot atât de greu de
absorbit de piaþa localã. Fostul ministru de Externe, Adrian Severin, avea drep-
tate când afirma cã „acest export de istorie nebalcanicã a transformat inevitabil
popoarele balcanice mai degrabã în obiecte decât în subiecte ale istoriei ºi le-a
forþat sã completeze ºi sã compenseze, la rândul lor, istoria creatã în exterior cu
propria lor mitologie“2. Cel mai vizibil aspect a fost în timpul rãzboiului din
Bosnia, când indivizi autocompensaþi de mitologie nu au reuºit practic sã rãmânã
în istorie ºi cu atât mai puþin sã facã ceva.

În cazul Balcanilor, descifrarea contradicþiei dintre istorie ºi mitologie este un
element necesar înþelegerii rãdãcinilor balcanizãrii ºi în mod special al raþiunii
luptei ºi urii dintre etnii cu aceeaºi „locuinþã“. Sã fie vinovat „misteriosul ºi pro-
miþãtorul“ Orient? Ar fi puþin spus pentru cã „drumul mãtãsii ºi chihlimbarului,
alãturat contemporanului „drum al petrolului ºi traficului ilicit“, s-a format pe
drumul intersecþiei aflate în regiunea balcanicã. Poate de aici s-ar putea obþine
explicaþia „dorinþei eterne“ a celor puternici de a controla regiunea, de a impune
o anumitã ordine înþeleasã de ei ºi nu de localnici.

„Apropierea“ de Balcani a fost pregatitã cu mult timp înainte de puterile
nonbalcanice. Cel mai concludent exemplu este destrãmarea iugoslavã. Pe 17 iulie
1971, când Iugoslavia nu dãdea niciun semn privind dezintegrarea þãrii, la
Washington, apare raportul Biroului Naþional de Estimãri al CIA intitulat:
„Iugoslavia: o estimare informativã“. Analiºtii CIA semnaleazã liderilor ameri-
cani cã „pe termen scurt Iugoslavia (cât va fi Tito) va fi unitã, însã dupã asta pro-
blemele naþionale urmau sã ducã la dezintegrare“. ªi mai precis a fost diagnos-
ticul privind Kosovo — „decretat“ posibilã „zonã secesionistã“. Situaþie care va
deveni realitate peste o jumãtate de secol. Analiza CIA3 avea sã întruneascã
multe din elementele evenimentelor de dupã 1990, semnalând, fãrã îndoialã, pre-
cizia cu care analiºtii americani au anticipat o situaþie care avea sã schimbe faþa
Balcanilor. Ceva asemãnãtor avea sã fie analiza crizei economice ºi sociale a
Iugoslaviei, fãcutã în 1986, cu câþiva ani înainte de colapsul iugoslav, de cãtre
Academia Sârbã de ªtiinþe. Studiul a stârnit interes, dar venea dupã atenþionarea
americanã fãcutã cu un deceniu ºi jumãtate înainte. Analiza, cunoscutã sub nu-
mele de Memorandumul SANU (SANU reprezentând abrevierea numelui Aca-
demiei), a fost la vremea respectivã un punct de dezbatere extrem de încins. În faþa
criticilor, autorii au declarat analiza „proiect nedefinitivat“. Foarte interesant este
faptul cã un analist român4, într-un documentat studiu, caracteriza Memorandumul
drept „un document care încearcã sã identifice problemele societãþii iugoslave ºi
cauzele lor, însã nu oferã niciun fel de soluþii, transformând documentul într-o pro-
feþie“. ªi raportul american a fost o profeþie, dar totul s-a împlinit pânã la urmã.

Destrãmarea Iugoslaviei. Istoria Balcanilor nu va putea fi despãrþitã
niciodatã de sângeroasa destrãmare iugoslavã. Rãzboiul început în 1991 a oferit

20 VASILE LECA 2

————————
2 Alex N. Grigorev, Adrian Severin, Debalcanizarea Balcanilor — o strategie pentru o pace durabilã.

Raport Institutul „Ovidiu Sincai“, Bucureºti, 2006.
3 Yugoslavia: An Intelligence Appraisal, prepared by the Office of National Estimates, CIA, Washington,

27 July 1971.
4 George Damian, „Profeþia dezbinãrii Iugoslaviei din anul 1986“, Istorice, 15 aprilie 2011, Bucureºti.



o imagine halucinantã, de necrezut pentru populaþia unei þãri respectatã ºi apre-
ciatã în trecut. Încã de la început, familia mixtã, caracteristica societãþii iugos-
lave, a fost supusã procesului brutal al destrãmãrii, întâi cu durere ºi apoi cu urã.
Demersurile Sloveniei ºi Croaþiei s-au îndreptat spre separare dupã eºuarea
interminabilelor discuþii ale liderilor comuniºti de la Belgrad. Scopul era clar.
Acum era nevoie de mijloacele de atingere. Dacã cele militare erau oarecum re-
zolvate — Croaþia antamase problema cu Germania ºi înainte de 1990 — cele
umane nu. În prima fazã, grozãviile ce urmau nu puteau fi acceptate, toþi aºteptând
miracolul: o soluþie paºnicã. Din pãcate, aceasta nu mai exista de mult în capul
liderilor care doreau state mai mari ºi cu putere economicã deosebitã, lucru care
nu putea fi obþinut paºnic. Situaþia era evidentã în Croaþia, unde Franio Tudjman
ºi-a construit discursul axat dur pe consolidarea identitãþii individului capabil sã
susþinã independenþa noului stat. Sarcinã ceva mai uºoarã pentru Slovenia, care,
dupã rãzboiul de 5 zile, s-a aplecat serios pe reconstrucþia economicã. În acest
scenariu au rãmas practic: Serbia, Croaþia ºi Bosnia, care ºi-au dezvoltat un apa-
rat de propagandã axat pe identitatea individului capabil de sacrificiu, salvarea
etniei ºi nevoia de solidaritate. Aparatul pregãtit a funcþionat mai ales în Croaþia,
unde o parte din teritoriu era ocupat, iar stârnirea laturii agresive a sentimentului
identitar împotriva sârbilor s-a întâmplat. În studiile de specialitate gãsim unele
asemãnãri cu ce s-a întâmplat în Iugoslavia.

În lucrarea sa, Împotriva identitãþii, Leon Wieseltier5 vorbeºte de identitate ºi
diferenþã ca surse ale individualizãrii. Dezvoltarea identitãþii se raporteazã la
apartenenþã, iar în condiþiile grele, de rãzboi, comunitatea este pregãtitã sã nu
mai respecte regulile. Balcanii au o anumitã flexibilitate, care, datoritã ames-
tecului etnic, religios ºi cultural a permis menþinerea ºi dezvoltarea identitãþii
entice. La începutul rãzboiului a reapãrut o formã de identitate veche, cu scop
clar de respingere a identitãþii vecinului. Rãzboiul din Balcani a semnalat „închis-
tarea în identitate“ de care etniile regiunii aveau nevoie pentru o luptã fãrã mena-
jamente. Wieseltier aratã cã „premisa existenþialã a democraþiei e aceasta: cineva
ca mine ºi diferit de mine se aflã deja aici cu mine“. Pare filozofie, dar dupã ce
cunoºti la faþa locului rãzboiul iugoslav, percepþia capãtã realitate. Un alt aspect
interesant, sezizat în timpul conflictului, a fost diferenþierea care apare între
„identitatea din vremuri grele ºi cea din cele bune“, cu explicaþia cã expresia
identitãþii „nu mai este un exerciþiu de narcisism, ci un exerciþiu de eroism“.
Capacitarea identitãþii a impus un anumit tip de coerenþã într-un haos cu lung
istoric6. Istoria armoniei iugoslave s-a dovedit precarã, mai ales din motive eco-
nomice, când unii considerau cã se pot administra mai bine decât o face Belgradul
(Slovenia ºi Croaþia) care distribuie venitul bogat al nordului spre sudul sãrac.
Acesta este un alt element folosit în disputa pãrþilor. Rãzboiul a dezvoltat angoa-
sa asimilãrii, fapt care a stimulat îndârjirea pentru separare. Nemulþumirile ºi
neîmplinirile economice au fost transferate pe seama Celuilalt, vinovat de evo-
luþia situaþiei. Îndârjirea s-a transformat uºor într-o urã care poate explica într-o
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anumitã mãsurã atrocitãþile din spaþiul iugoslav. Drama balcanicã a avut puternic
încorporatã ºi ideea cã „fiecare etnie se considerã primejduitã de existenþa celeilalte“.

Rãzboiul din spaþiul fost iugoslav a fost „alcãtuit“ din douã. Unul în Croaþia,
derulat între sârbi ºi croaþi, iar celãlalt în Bosnia ºi Herþegovina, cu participanþi
de aceeaºi naþie plus musulmanii, aspect care a dat o altã „coloraturã“ ostilitã-
þilor. Primul s-a desfãºurat pe baza unui dialog ori de câte ori era nevoie, între
Belgrad ºi Zagreb, celãlalt într-un context întunecat de lipsa raþiunii umane.
Caracteristica lui era distrugerea cu orice preþ a celuilalt sau eliminarea prin pu-
rificare etnicã. Dacã în Croaþia era clar de la început cã lupta era pentru recâºti-
garea teritoriului, în Bosnia era ceva în plus. Cele trei comunitãþi din Bosnia —
sârbo-bosniacã, musulmanã ºi croatã— s-au trezit într-o confruntare nemaiîntâlnit
de sãlbaticã în care fiecare vroia totul — resurse, bunuri economice, teritoriu. De
aceea, scopul a devenit argumentul care a scuzat mijloacele folosite în disputã.

Nu poate fi exclusã din aceastã bãtãlie religia, în special în comunitatea mu-
sulmanã care, ajutatã pe faþã de o serie de þãri islamice, ajunsese sã creadã în po-
sibilitatea unui stat musulman în centrul Europei. Aceastã posibilitate a „trezit“
comunitatea europeanã ºi, implicit, cea internaþionalã. Nu voi intra în detaliile
diplomatice care au început sã se desfãºoare la apariþia ideii destrãmãrii Bosniei-
Herþegovina, pentru cã acesta este un capitol bogat, dar nu este necesar studiului
de faþã. Destrãmarea Bosniei ar fi urmat „în miniaturã“ scenariul disoluþiei
Iugoslaviei, aspect convenabil celor trei pãrþi, dar de neacceptat pentru comunita-
tea internaþionalã care, în sfârºit, începuse sã întrevadã consecinþele dezastruoase
ale conflictului pentru Balcani ºi Europa.

Animozitãþile de naturã etnico-religioasã s-au dezvoltat în urma rãzboaielor
ºi au devenit mijloace sigure în luptã, unde cauzalitatea „s-a centrat politic — pe
interes — ºi etnic — pe efectul identitãþii“. Factorul religios a jucat un rol de
catalizator, de corolar în procesul de destrãmare. Dupã terminarea ostilitãþilor, s-ar
putea rãspunde observaþiei lui Keyserling7, care spunea cã „dacã Balcanii nu ar
fi existat, ar fi trebuit inventaþi pentru ca Europa sã îºi poatã evacua latura întune-
catã spre Orient“. Da, dupã aceste atrocitãþi chiar au fost inventaþi.

În conflictul din perioada 1991-1995 s-au manifestat în mod divers mai mulþi
factori. Revenind la cel religios, se poate spune cã acesta a fost elementul mobi-
lizator al etniei, care a generat motivaþie ºi putere de acþiune. Într-o analizã,
Mihai S. Dinu8 remarca rolul religiei în crearea stãrii conflictuale care a divizat
Balcanii, cunoscut drept un spaþiu de întâlnire a creºtinismului ortodox ºi catolic
cu islamul. Rãzboiul a devenit cu atât mai aprig cu cât fiecare naþie considera cã nu-
mele þãrii sale trebuie sã conþinã ºi adjectivul „mare“ (Albania Mare, Serbia Mare
etc.), cu un corespondent în teritoriul real.

Studiul rãzboaielor iugoslave este mult mai complex ºi necesitã un spaþiu
considerabil, de aceea vom încerca o scurtã sintezã privind momentul de
ansamblu ºi diviziunile disoluþiei iugoslave. Spaþiul temporal al crizei poate fi
încadrat în trei etape: destrãmarea Iugoslaviei ºi începutul procesului de reali-
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zare a independenþei, suveranitãþii de facto ºi de jure a statelor care au compus
federaþia. În spaþiul balcanic a apãrut un nou stat faþã de componentele de bazã,
ºi anume Bosnia ºi Herþegovina (mai târziu Kosovo). Dezintegrarea a fost
încheiatã dupã terminarea rãzboaielor ºi finalizarea acordurilor de la Dayton.
Fragilitatea situaþiei balcanice a creat instabilitatea din perioada 1999-2001,
când a avut loc intervenþia NATO în Serbia, Kosovo ºi Macedonia. Intervenþia
hotãrâtã a forþei euro-atlantice a evitat consecinþe dramatice pentru regiune.
Dupã 2001, UE îºi îndreaptã atenþia mult mai serios asupra Balcanilor, realizând
cã securitatea ºi prosperitatea Europei depinde de o nouã „aranjare“ a peninsulei.
Ce rãmâne dupã toate aceste momente este fãrã îndoialã siuaþia încã neclarã din
Balcani. Bosnia ºi Herþegovina este instabilã statal, fãrã o autoritate centralã capa-
bilã sã guverneze, Kosovo rãmâne în situaþie conflictualã cu Serbia, iar Macedonia
continuã un dialog fãrã sfârºit cu Grecia în disputa asupra numelui statului. Pentru
noile state începe faza de consolidare ºi accedere în structurile euro-atlantice.

Uniunea Europeanã ºi Balcanii. Trecerea de la analiza particularitãþilor
destrãmãrii iugoslave la preocupãrile privind integrarea europeanã a Balcanilor
a fost un continuu. Între cele douã momente nu a existat un vid, dimpotrivã au
existat condiþionãri. Practic, tabloul actual ar fi fost dificil de înþeles fãrã legãtura
cu drama iugoslavã. Dupã ce s-au luptat fãrã menajamente câþiva ani pentru
separare, noile state au început demersurile pentru „reunire“ ºi schimbarea „cen-
trului de comandã“ de la Belgrad la Bruxelles. Fãrã comentarii.

Crearea unui stat supus legii ºi reamenajarea juridicã a regiunii au fost, în
urmã cu câþiva ani, printre principalele obiective asumate de UE în Balcani. Sco-
pul declarat era cel de pregãtire a statelor balcanice pentru integrarea europeanã.
Rolul Uniunii era de fondator de ordine prin „naturalizarea“ valorilor ºi institu-
þiilor fundamentale europene, respectiv: statul de drept, cultura normei juridice
ºi democraþia multietnicã. Principiile agreate cu interes la început în Balcanii de
Vest s-au diminuat dupã anul 2008. Proiectul european, rãmas la nivelul menþi-
nerii stereotipurilor relative faþã de realitatea balcanicã, a fost umbrit, forþat de
criza economicã a zonei euro. Planurile de integrare au evoluat sinuos, amânarea
etapelor de primire a noi membri au apãrut încã de la eºecul Constituþiei Uniunii
din 2005 drept „oboseala extinderii“ (enlargement fatigue), prezentã ºi astãzi în
opinia publicã europeanã, dar amplificatã de criza datoriei suverane izbucnitã în
regiune. În încercarea de depãºire a momentului, Bruxelles-ul semneazã Tratatul
de aderare cu Croaþia ºi pregãteºte momentul integrãrii depline, de la 1 iulie 2013.
În acest fel, s-a considerat cã fost dat un semnal suficient celorlalte þãri balcanice
nemembre, în vederea continuãrii reformelor ºi a democratizãrii vieþii socio-
politice. Din pãcate, esenþa problemei aderãrii dupã Croaþia a fost ocolitã cu o
motivaþie simplã, argumentatã de preocupãrile privind gãsirea celor mai optime
soluþii pentru criza financiarã care traversa Uniunea. Definirea unei strategii
pentru procesul de integrare în noile condiþii a fost amânatã, lãsând libertatea
opþiunilor balcanice sã se manifeste dupã interesul naþional. Ce a creat aceastã
nouã situaþie? O idee veche, plãcutã principalelor þãri occidentale ºi anume reali-
zarea unei Europe extinse pe mai multe cercuri concentrice, cu „centru ºi peri-
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ferie“. Astfel s-a creat o nouã formã de „periferizare“ a Balcanilor de Vest, greu
de acceptat de þãrile spaþiului care aºteptau o altã perspectivã. Într-un material
(comentabil), analista Biljana Vukicevic9 arãta cã „au fost create comisiile la
nivel regional de cãtre UE, care în „Agenda 2000“ vorbesc de regionalizarea în
cercuri concentrice, realizate ca zone ale unui mare megalopolis. Din primul
cerc fac parte þãrile principale deja integrate în UE; în cel de-al doilea sunt þãrile
aflate în tranziþie, cele scandinave ºi Marea Britanie; al treilea cerc este consti-
tuit din þãrile din Europa de Sud ºi cea de Est; în cel de-al patrulea ar trebui sã
fie þãrile din Balcanii Occidentali. Din cele de mai sus rãmâne ideea periferi-
zãrii, care a început sã provoace discuþii care nu sunt de prea bun rãsunet pentru
UE. Exemplificarea cea mai bunã este datã de standardele duble la care sunt su-
puse România ºi Bulgaria privind integrarea în spaþiul Schengen ºi accesul pe
piaþa europeanã a forþei de muncã din cele douã þãri. Modul cum sunt tratate
acestea trãdeazã intenþiile privind funcþionarea viitoarea UE cu „douã viteze“. În
acelaºi timp, sesizarea acestor disfuncþionalitãþi a apãrut în preocupãrile oficia-
lilor din Balcanii de Vest încã de la începutul anului trecut, când s-a pus întreba-
rea dacã aderarea Balcanilor la UE a trecut pe plan secund. Mai mult, este vizi-
bil acest început de tratament al þãrilor mai slabe care au intrat în UE în ultima
perioadã. Imaginea de ansamblu a acestei situaþii a fost conturatã mai bine în ca-
drul unei conferinþe þinute la Pristina cu tema „Europa de Sud-Est într-o Erã
Multipolarã“10. Intervenþiile ºi aprecierile miniºtrilor de Externe, politicienilor ºi
analiºtilor în cadrul reuniunii au schiþat un tablou deloc plãcut pentru regiunea
balcanilor.

În acest moment, Balcanii nu mai sunt o prioritate pentru UE deoarece oficia-
lilor de la Bruxelles „le este greu sã se gândeascã la politica externã din cauza
crizei financiare“. Declaraþia aparþine ministrului de Externe bulgar, care a þinut
sã mai precizeze cã „procesul integrãrii în Balcanii de Vest se confruntã cu douã
pericole: unul rezidã din relaþia dintre Kosovo ºi UE — singurul punct de pe
harta Balcanilor al cãrui loc în procesul de integrare rãmâne neclar, iar celãlalt
din oboseala faþã de procesul integrãrii Balcanilor în Europa, euforia fãcând loc
naþionalismului ºi xenofobiei“. La rândul sãu, Edmond Haxhinasto, ministrul de
Externe albanez, considerã cã „regiunea balcanicã a trecut prin schimbãri în ulti-
mele douã decenii care au afectat vizibil politica externã europeanã. Singurul
situat pe o poziþie aparte a fost Songul Ozan, ambasadorul Turciei în Kosovo,
care, reluând aprecierile premierului turc, a menþionat cã „Balcanii sunt inima
Europei care nu este completã fãrã aceastã regiune. În acest sens, toate þãrile
balcanice ar trebui sã fie în UE în viitorul apropiat“. Tot în cadrul reuniunii s-a
subliniat faptul cã „actuala crizã financiarã a determinat unele þãri din UE, în
principal Franþa ºi Germania, sã examineze ideea unui sistem european dublu, în
care unele þãri ar fi parte a unei integrãri mai profunde, iar altele beneficiare ale
unui anumit fel de integrare“. Pentru a depãºi aceste aprecieri, comisarul european
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pentru Extindere ºi Politicã de Vecinãtate, ªtefan Füle, a reamintit intenþiile UE
de a sprijini, prin fondurile Instrumentului de Asistenþã pentru Preaderare (IPA),
procesul integrãrii regionale a þãrilor candidate ºi a celor potenþial candidate prin
proiecte zonale cu specific naþional. Comisarul Füle a subliniat însã douã
condiþii: prima vizeazã ritmul reformelor, iar a doua — tipul de coordonare a
acþiunilor bazate pe un set comun de standarde. Nivelul diferit de dezvoltare a
þãrilor din Balcanii de Vest a fãcut ca alinierea la standardele UE sã fie inegalã.
Din aceastã cauzã, þãrile vor primi din miliardul de euro pus la dispoziþie prin
fonduri IPA sume diferenþiate. Principala beneficiarã — Turcia — va primi 233
milioane de euro, în timp ce restul þãrilor regiunii vor primi sume cuprinse între
12 milioane ºi 91 milioane de euro. Distribuþia fondurilor pentru fiecare þarã a
devenit subiect de dezbatere ºi implicit de critici, întrucât — dupã unii —
acestea nu sunt alocate în proporþie directã cu suprafaþa sau populaþia þãrilor.
Croaþia, de exemplu, este de ºase ori mai mare decât Kosovo ºi primeºte doar
dublul ajutorului primit de Kosovo. Turcia este de trei ori mai populatã decât
totalul restului candidatelor ºi primeºte mai puþin de jumãtate din ajutorul total.
Dupã Institutul UE al Universitãþii Marmara din Istanbul, alocarea ajutoarelor
are la bazã evaluarea nevoilor þãrilor ºi nu alte criterii. Aceastã situaþie a devenit
ºi mai bine ilustratã de proiectul bugetului Uniunii pe perioada 2016-2020. Am
prezentat cele de mai sus pentru a nu se crede cã preocupãrile UE faþã de
Balcanii de Vest s-au oprit, ci s-au menþinut la „nivelul declarativ“ specific
anilor trecuþi. Recent, în capitala Uniunii, Catherine Ashton, comisarul UE
pentru Politicã Externã, afirma cã „integrarea Balcanilor de Vest în familia
europeanã rãmâne una din ultimele provocãri în calea construirii unei Europe
democratice ºi unificate“. O declaraþie generalã fãrã vreun efect deosebit.
Balcanii au nevoie acum pentru integrare de o strategie nouã, bazatã pe situaþia
actualã din spaþiul european. Cu toate asigurãrile pe care oficialii UE încearcã sã
le prezinte pentru liniºtirea preocupãrilor þãrilor din regiune, problemele
financiare rãmân prioritare pentru cã nu ºi-au gãsit o soluþionare durabilã.
„Oboseala extinderii“ este resimþitã în unele state membre cu efect pentru
perspectiva integrãrii, în special prin apariþia unor reþineri faþã de promisiunile
UE. Posibilitatea îngheþãrii relaþiilor dintre UE ºi Balcanii de Vest a fost sesizatã
ºi de un fin cunoscãtor al spaþiului balcanic, ministrul suedez de Externe, Carl
Bildt, care a simþit nevoia sã încurajeze menþinerea unui optimism balcanic
afirmând cã „poarta europeanã este deschisã Balcanilor de Vest, în ciuda faptului
cã s-au auzit zgomote diferite de la þãrile societãþii vest europene“.

Analiºtii politici apreciazã cã, dacã marginalizarea zonei balcanice „va intra
în prelungiri“, vor fi efecte atât asupra stabilitãþii regionale cât ºi asupra
proiectului integrator european. Având în vedere aceste considerente, analiza
prezentã îºi propune sã semnaleze apariþia unui sentiment de neîncredere care se
naºte în sânul comunitãþii balcanice trecute printr-un rãzboi ale cãrui efecte încã
persistã. Evaluãrile realiste ale momentului prezintã dificultãþile Uniunii, aflatã
în incapacitatea de a construi un proiect de extindere adaptat noilor condiþii.
Resorturile acestei situaþii sunt mult mai complexe ºi obligã la o abordare
specialã. Apetitul politic european, concentrat pe salvarea Uniunii, continuã. Din
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pãcate, timpul pentru integrarea Balcanilor în Europa a fost „îngheþat“. Disponi-
bilitatea UE pentru o nouã abordare s-a limitat la vechile etichetãri stereotipe
mult mai comode decât efortul inovãrii. Credibilitatea UE în Balcanii de Vest
poate fi menþinutã prin originalitatea soluþiilor pe care instituþia europeanã tre-
buie sã le aducã crizei zonei euro în strânsã legãturã cu o abordare specificã pro-
blematicii balcanice.

Studiile recente apreciazã cã revenirea lui Putin la conducerea oficialã a
Rusiei a însemnat ºi reevaluarea doctrinei de politicã externã faþã de Balcani.
Intenþiile UE de a plasa Balcanii de Vest pe poziþie de aºteptare convin Rusiei ºi
deschid calea pentru revenirea acesteia într-un spaþiu la fel de strategic ca ºi
pentru NATO. În aceste condiþii, retorica panslavistã, revenitã în spaþiul balca-
nic, mizeazã pe revenirea Rusiei drept o contrapondere a UE în Balcanii de Vest.
Evitarea unui astfel de scenariu þine de capacitatea UE de a construi un model
regional bazat pe dezideratul de stabilitate ºi prosperitate.

Revenirea Turciei în spaþiu este un alt element demn de luat în seamã în con-
diþiile în care aceasta nu a renunþat la revenire. De altfel, analiza politicii externe
a Turciei din ultimele decenii surprinde aspecte extrem de interesante, impuse de
o logicã pragmaticã, apãrutã în momente deosebite atât în plan internaþional cât
ºi regional. Se poate spune cã s-a creat o anumitã percepþie de lider regional, iar
trecutul „otoman“ a stimulat din plin aceastã percepþie. Acest context a facilitat
un exerciþiu interesant, prin care o þarã — pânã la urmã balcanicã — a început
sã construiascã o strategie nouã de acþiune externã, într-un spaþiu marcat de criza
economico-financiarã, cu scopul de a deveni „o nouã putere regionalã, cu rol de-
finit în lume“. Promotorul acestei direcþii, Ahmet Davutoglu, ministru de Externe,
a încercat sã despartã preocuparea excesivã pentru aderarea la UE de necesitatea unei
poziþii de influenþã zonalã, din Balcani pânã în nordul Africii ºi Asia Centralã.
Ofensiva diplomaticã a Turciei este un demers demn de subliniat în condiþiile
importanþei lumi balcanice pentru securitatea ºi pacea europeanã ºi nu numai.
Este greu de înþeles „absenteismul“ þãrilor balcanice membre UE din spaþiul bal-
canic, în contextul în care Turcia dezvoltã implicãri ºi strategii nu dupã dorinþe
ºi planuri exprimate la reuniuni ºi manifestãri zonale, ci dupã realitãþile momen-
tului. Pânã la urmã toate acþiunile concrete destinate regiunii balcanice sunt în
folosul întregii Europe. Înþelegerea acestui deziderat ar fi esenþialã.

Un specialist în analiza democraþiei în Europa, Pierre Manent11, aprecia cã,
din punct de vedere al filosofiei politice, criza Uniunii Europene este o „crizã de
fond“, deoarece nu este în mãsurã sã propunã un sistem capabil sã depãºeascã
asemenea momente. Mai mult, UE se aflã în pericolul dizolvãrii geografice pen-
tru cã nu-ºi defineºte limitele, iar politic situaþia este ºi mai delicatã pentru cã
guvernarea se „decupleazã“ de cetãþean în favoarea globalizãrii. Or, în acest mo-
ment se vorbeºte de o strategie financiarã comunã a unor þãri aflate într-un sis-
tem monetar diferit de cel al altora care fac parte din aceeaºi Uniune. În aceste
condiþii, cetãþeanul comunitar nu mai acceptã sã plãteascã managementul dezas-
truos practicat pânã acum ºi aºteaptã soluþii mai realiste. Balcanii nu se vor putea
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poziþiona mult timp pe aceastã poziþie de aºteptare, care, invariabil, va crea co-
nul de umbrã. În statul membru al UE, individul este cetãþean, în schimb în ca-
drul Uniunii Europene nu are statut real în ciuda cetãþeniei europene. Perspectiva
unui sistem economico-financiar viabil îl atrage într-o mãsurã mai micã, deoa-
rece trebuie sã accepte rolul de sacrificare pentru redresarea unei situaþii eco-
nomice de care beneficiar va fi o altã generaþie. Aceastã filozofie a crizei UE este
din ce în ce mai dificil de înþeles în spaþiul Balcanilor de Vest în condiþiile în care
perspectivele unei integrãri europene care sã aducã prosperitatea se îndepãrteazã.

Pentru Balcani, a sosit de acum vremea întrebãrii dacã nu cumva influenþa
UE în regiune nu va fi la fel de scurtã ca stãpânirea austriacã în Oltenia la înce-
putul secolului XVIII-lea. Este o comparaþie care are un anumit umor, dar nu
numai. Oricum, dezastruosul management de crizã al liderilor UE lasã spaþiu
tuturor posibilitãþilor.
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