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rezultatul alegerilor: „Sunt total de acord cu Emmanuel 
Macron. Există două modalități prin care poate fi 
consolidată zona euro: prin modificarea tratatelor sau 
pragmatic, prin acorduri între state”. Avem în a doua 
opțiune expusă de eminenţa cenuşie a finanţelor 
germane (şi europene) tot ce ne trebuie pentru a 
înțelege modelul de evoluție preferat de reprezentanții 
motorului franco-german: Europa cu două viteze, 
acorduri separate între state, bilateralism. Adică tot 
ceea ce, în mod oficial, Uniunea Europeana afirmă că nu 
e şi că nu face. 
 A fost oprit asaltul asupra Europei, aşa cum au 
lăsat să se înţeleagă promisiunile de campanie ale 
candidatului Macron?

Continuarea pe pagina 4

infarct, lasă urme; nu e nici primul şi nici Europa nu mai 
e tocmai o tinerică. În plus, Europa trebuie să reintre 
imediat într-o cursă nebună, alături de competitori 
redutabili, tineri și sănătoşi; în cursa pentru pieţe de 
export, în cursa prosperităţii şi a dezvoltării. În plus, să 
nu uităm că învingătorul alegerilor din Franţa, 
Emmanuel Macron, susţinea – în 2015, fiind ministru al 
economiei – împreună cu vice-cancelarul german 
Sigmar Gabriel, o serie de măsuri explicite privind: 
bugetul comun al zonei euro, crearea unei trezorerii 
comune, colectarea comună a impozitelor, crearea unor 
instrumente comune de împrumut (fără a rosti termenul 
tabu de eurobond-uri) şi înfiinţarea unui parlament al 
zonei euro. Ce manifestare mai clară a Europei cu mai 
multe viteze, pardon, a Europei cu ritmuri şi intensităţi 
diferite dorim? Menţionăm şi declaraţia ministrului 
german de finanţe, Wolfgang Schäuble, imediat după

 S-au încheiat alegerile din Franţa, iar Europa 
răsuflă uşurată, nu? Iată, în sfârşit, o criză rezolvată. Să 
nu uităm, totuşi, că putem folosi şi alte metafore pentru 
a descrie momentul. Europa nu răsuflă uşurată, ci 
Europa tocmai a supravieţuit unui infarct; infarctul e
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Vestul căpăta accesul neîngrădit la 
piețele Estului, iar Estul avea șansa de 
a intra în clubul statelor moderne, de 
a-și urma „mantra” occidentalizării și 
de a se distanța, astfel, de Rusia.   
 Extinderea Uniunii Europene a lansat semnale 
pozitive pe toate planurile, resimțite foarte bine de 
opinia publică. Drept dovadă, în anul 2007, Uniunea 
Europeană se bucura de cel mai înalt nivel de încredere 
de la înființarea serviciului de măsurare a percepției 
publice (Eurobarometrul), 57% dintre cetățenii statelor 
membre fiind încrezători în proiectul european, cu 12% 
mai mulți față de 2006. 
 În discursul public, noile state membre au fost 
tratate, pe rând, ca „elevi neexperimentați”, ca 
„ucenici”, uneori ca „adolescenți rebeli”. Premergător 
crizei economice, statele est-europene erau abordate 
ca parteneri inegali, cu multiple vulnerabilități 
socio-economice, dar care au multe de învățat de la 
sclipitorii „profesori” din Vest. UE și-a luat în serios rolul 
de „educator al Estului” prin mobilizarea unor resurse  

ilustrată de Romano Prodi, Președintele de atunci al 
Comisiei Europene, într-un mesaj adresat noilor state 
membre: „Bine ați venit în noua Europă! La cinci decenii 
de la debutul procesului de integrare europeană, 
diviziunile Războiului Rece au dispărut odată pentru 
totdeauna și acum trăim într-o Europă unită.” 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3675507.stm).
 Discursul optimist, pe alocuri chiar exaltat, a 
plasat într-un con de umbră avertizările – exprimate, de 
altfel, destul de vocal în lumea academică – cu privire 
la riscurile extinderii către Est: diluarea convergenței 
reale, scăderea drastică a PIB/capita, cooptarea unor 
state cu istorie și culturi complet diferite, accesul pe 
piața vestică a unei forțe de muncă calificate și dispusă 
să accepte salarii mai modeste ș.a.m.d. Accesul la piețe 
noi, modelabile, în formare, a contrabalansat parțial 
viziunea relativ sumbră despre viitorul Europei unite. În 
esență, în ciuda faptului că liderii europeni s-au străduit 
să confere întregului demers o aură de autentică 
reunificare, valurile de extindere din 2004 și 2007 au 
marcat un mariaj din interes, o căsătorie pragmatică. 
Evident, beneficiile au fost cântărite de ambele părți:

 Valul de extindere către Est (2004 și 2007) a 
prins Uniunea Europeană pe picior greșit. După ce a 
picat testul adoptării Tratatului Constituțional – un 
examen existențial, Uniunea Europeană și-a continuat, 
aparent neabătută, parcursul economic și politic. 
Aderarea „rudelor sărace” din Europa Centrală și de Est 
a fost privită, la momentul respectiv, ca un pas logic, un 
demers de reunificare, de reconciliere a democrațiilor 
experimentate din Vest cu statele novice din Est. Aura 
festivistă a extinderii către Est a fost foarte bine 

Loredana Radu

Vestul și ...(r)Estul. 
Cronica unui divorț perpetuu
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problema recâștigării încrederii în UE 
și a reformării Clubului se va „rezolva” 
prin pistonarea pe reforma tratatelor 
si pe o Europă profund integrată. În acest 
proces, state medii, precum România sau Polonia, 
trebuie să aducă la masa discuțiilor o perspectivă 
proprie, rațională, bazată pe nevoile din această parte a 
continentului. Luptând cu diverse curente anti-UE la 
nivel intern, statele cheie din Uniunea Europeană vor 
valoriza orice sprijin politic pentru continuitatea 
proiectului european. O Românie eurofilă şi proactivă în 
politicile europene are un moment istoric de 
oportunitate.   Macron şi-a 
început dialogul european la Berlin, semnal clar de 
consolidare a unor vechi alianțe între Franța și 
Germania. La inițiativa interlocutorilor potriviți, Macron 
ar putea să își continue discuțiile în curând la București. 
Vremea în care România așteaptă ca tonul să fie dat de 
la Paris și Berlin ar trebui să se apropie deja de final; 
desigur, e nevoie de ambiţie şi de viziune. Bucureștiul, 
motorul unei creșteri economice substanțiale la nivelul 
UE poate genera propriile trend-uri și idei de reformă a 
instituțiilor UE, susținute și de o prezență importantă a 
românilor în sistemul politic și administrativ de la 
Bruxelles și Strasbourg. 
 Alegerea lui Emmanuel Macron este un pol de 
speranță pentru viitorul Europei, însă gestionarea aces-
tor așteptări de către Președintele Franței înseamnă 
atragerea de aliați și parteneriate solide în întreaga 
Uniune Europeană. Dincolo de așteptări, după 10 ani de 
la aderare, depinde de liderii de la București dacă sunt 
gata să plaseze România în echipa centrală a UE, în 
postura de mijlocaşi, şi nu de fundaşi. 

 dreptate percepută la scară largă ca o victorie a 
principiilor și valorilor europene asupra naționalismului 
exagerat și depășit. Speranta în viitor a înfrânt, cel puţin  
pe moment, nostalgia pentru un trecut presupus 
glorios.   
 Semnificațiile alegerii lui Emmanuel Macron 
pentru viitorul Uniunii Europene sunt multiple, cheia 
constând în pozițiile constructive pe care noul 
președinte le-a promovat pe parcursul campaniei 
electorale. Pe de-o parte, lipsa unui exponent al marilor 
partide franceze de stânga și de dreapta din cursa 
electorală a făcut ca Macron să poată recurge la un 
discurs moderat, calificat ca „centrism radical” 
(expresie care le poate stârni un zâmbet justificat 
pasionaţilor de doctrine politice); ceea ce creează un 
precedent important pentru lupta împotriva curentelor 
anti-UE. La nivelul identității partidelor politice, care 
pentru statele europene au reprezentat un aspect de 
referință, victoria candidatului En Marche! aduce în 
discuție o perspectivă post-ideologică, la care au aderat 
în ultimii ani și alte mișcări politice naționale, 
semnalizând faptul că împărțirea pe blocuri idelogice a 
leadership-ului Uniunii Europene ar putea lasa loc unor 
orientări ceva mai pragmatice. Alegerile pentru 
legislativul european din 2019 vor arăta cât de 
sustenabil este acest tip de abordare. Pe termen scurt, 
însă, provocarea noului președinte francez este 
asigurarea unei majorități în alegerile parlamentare din 
iunie, ceea ce generează nevoia de prioritizare între 
eforturile de politică externă şi cele de consolidare 
internă.
 Practic, în acest moment, în Uniunea 
Europeană, ne regăsim într-o oarecare amorţire a 
puterii, până când alegerile parlamentare din Franța și, 
ulterior, Germania, se vor fi încheiat. Indiferent de 

rezultate, însă, toamna anului 2017 va 
aduce consolidarea leadership-ului 
franco-german în Europa, iar 

 Pe fondul crizelor cu care se confruntă 
Uniunea Europeană în ultimii ani, atât la nivel central, 
cât și în interiorul statelor membre, luptele electorale 
din Austria, Olanda și, de curând, Franța, au generat un 
nou tip de retorică naționalistă. Progresiv, ies la lumină 
curentele politice anti-UE. Toate acestea într-un 
moment în care marile capitale europene discută deja 
nevoia de schimbare a logicii politice și administrative a 
Uniunii, pe urmele dezbaterii dintre ideea unei Europe 
unite, profund integrate, și o Europă cu „mai multe 
viteze”, ca soluţie instituţională, dar şi ca pisică arătată 
Estului UE. 
 Într-o lume în care actorii politici, economici și 
sociali încetaseră să mai pună la îndoială valoarea 
globalizării și a interconectării statelor prin diverse 
mecanisme, un naționalism deghizat în patriotism este 
deopotrivă irațional și periculos. Argumentele adepților 
globalizării și, dacă ne limităm la Uniunea Europeană, 
susținătorii acestui proiect în diferite forme, provin din 
sfera raționalului, trezind emoții și pasiuni limitate. Este 
o sarcină aproape imposibilă pentru orice moderat să 
iasă învingător dintr-o cursă cu un politician care 
inflamează spiritele și adâncește conflictele sociale. La 
nivel teoretic, aceasta a fost și poziția în care s-a regăsit 
Emmanuel Macron, pe întreg parcursul campaniei 
electorale, încheiată cu victoria împotriva candidatei 
Frontului Național. Victoria lui Macron a fost pe bună

Radu Magdin

Europa lui Macron va merge 
spre consolidare accelerată din toamnă
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 În același timp, eforturile europene împotriva 
propagandei jihadiste au fost intensificate, atât la nivel 
legislativ, cât operativ. Un exemplu elocvent este  
dezvoltarea capabilităților Europol, inclusiv prin 
nou-înființata unitate de referință pentru internet (IRU). 
Cea mai recentă operație s-a desfășurat pe 25-26 
aprilie a.c., prilej cu care 2068 de clipuri video de 
propagandă și alte publicații ce glorificau sau încurajau 
comiterea actelor de terorim, disponibile în 6 limbi, au 
fost scoase de pe internet. În plus, înființarea Centrului 
de excelență de la Helsinki pentru contracararea 
amenințărilor hibride va contribui la procesul de 
înțelegere a comunicării strategice, parte integrantă a 
războiului hibrid. 
 O altă direcție în care Uniunea Europeană ar 
putea adopta noi măsuri cu impact sporit este 
cooperarea cu NATO. Dintre cele 40 de măsuri de 
implementare a Declarației Comune UE-NATO, trei au în 
vedere comunicarea strategică. Astfel, primul aspect 
vizează întreprinderea unor analize comune privind 
tendințele dezinformării și cooperarea pentru realizarea 
unor măsuri de contracarare. Al doilea vizează 
dezvoltarea capabilităților de comunicare strategică ale 
statelor partenere, iar cel de-al treilea element se referă 
la intensificarea cooperării între divizia StratComm a UE 
și Centrul de Excelență al NATO în Comunicare 
Strategică.
 Toate aceste măsuri evidenţiază nivelul de 
maturitate la care a ajuns Uniunea Europeană în ceea 
ce priveşte asaltul comunicaţional la care este supusă. 
La fel de importantă ar fi şi conştientizarea faptului că 

propaganda nu poate fi contracarată 
numai cu propagandă, nici măcar 
preponderent cu propagandă, ci cu 
reuşite cât se poate de reale în planul 
prosperităţii şi securităţii. Singurele care 
pot reface prestigiul şi atractivitatea Uniunii. 

dintre tacticile hibride sau este privită ca parte a 
așa-numitului război informațional.  
 În 2015, UE recunoștea impactul campaniilor 
de dezinformare ale Federației Ruse și decidea 
înființarea unui grup de lucru la nivelul Serviciului 
European de Acțiune Externă, format din 9 experți. 
Acesta a fost ulterior transformat într-o divizie. 
Totodată, Înaltul Reprezentant a realizat în 2015 un plan 
de acțiune privind comunicarea strategică în est. 
 La începutul anului 2016, Parlamentul 
European (PE) a comandat un studiu care să faciliteze 
înțelegerea fenomenului propagandei și a metodelor de 
contracarare. Acesta a stat la baza adoptării în 
noiembrie 2016 a Raportului Fotyga. Deși o parte 
substanțială a parlamentarilor s-a abținut de la vot, 
rezoluția PE s-a remarcat prin identificarea, fără 
echivoc, a agresiunii Federației Ruse, inclusiv prin 
menționarea posturilor de televiziune utilizate și 
bisericii ortodoxe. Totodată, documentul a subliniat 
impactul comunicării strategice întreprinse de ISIS și 
importanța realizării unor acţiuni sustenabile de 
contracarare. 
 În plus, Strategia Globală a Uniunii Europene a 
identificat comunicarea strategică drept un pilon 
important pentru asigurarea securității europene, 
alături de apărare, domeniul cibernetic, contraterorism 
și energie. Documentul întrevede un răspuns al UE care 
să combine elemente specifice narativelor strategice 
de confruntare (dezmințirea rapidă a informațiilor false), 
naturalizare (diplomație publică și reafirmarea 
principiilor și valorilor Uniunii), respectiv ignorare 
(dezvoltarea rezilienței publicului și a unui sistem mass 
media independent).
 Anul 2017 s-a remarcat prin anumite declarații 
prin   care oficiali ruși recunoșteau implicit operațiile de 
informații și declarau drept obiectiv diseminarea unei 
propagande inteligente și eficiente. Totodată, 
conștientizarea amestecului Federației Ruse în  
alegerildin Statele Unite ale Americii şi din Franţa au 
reprezentat un nou duş rece pentru decidenți.

 Indiferent dacă îi atribuim eticheta de 
propagandă, război informațional sau dezinformare, 
comunicarea strategică este instrumentul principal al 
ecosistemului de securitate contemporan. Uniunea 
Europeană se confruntă pe acest palier cu riscuri și 
amenințări de sorginte atât internă, cât și externă.
 În acest context, Uniunea Europeană a început 
să adopte recent o poziţie activă în epoca post-truth, 
caracterizată prin reducerea influenței faptelor reale în 
formarea opiniei publice în comparaţie cu apelurile la 
emoții și la convingerile personale. Aceasta se reflectă 
atât printr-o mai bună înțelegere a impactului 
comunicării strategice, cât și prin eforturile întreprinse 
pentru a-și dezvolta propriile capabilități în această 
sferă.
 Comunicarea strategică poate fi definită drept 
o serie de activități întreprinse la nivelurile strategic, 
operațional și tactic, care permite transmiterea 
mesajelor (inclusiv prin narative strategice) către 
publicul țintă, promovând anumite tipuri de 
comportament și/sau percepții. Propaganda, ca tip de 
comunicare strategică, reprezintă o serie de 
activitățideliberate și sistematice, axate pe diseminarea 
unor informații false sau prezentarea unor realități 
alternative, având drept obiectiv formarea unor 
percepții și atitudini care să conducă la realizarea 
obiectivelor inițiale. Totodată, propaganda este una  

Eveline Ioana Mărășoiu

Comunicarea strategică – noua „armă” a UE?
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S tud i e s  ș i  coo rdona to r  a l  mas te r a t u l u i  î n  Managemen tu l  p ro i ec t e l o r .

 cea pe care sunt dispuși să o investească în Uniunea 
Europeană, s-a micșorat foarte mult în ultimii   doi ani. 
Potrivit cercetărilor noastre, ultimele insule de 
euro-optimism mai pot/puteau(?) fi găsite în statele 
est-europene (România, Bulgaria, Polonia, Cehia, 
statele baltice) tocmai pentru că cetățenii acestor țări 
percepeau UE ca o alternativă mai bună la guvernarea 
națională, ca un „colac de salvare”. Odată cu 
estomparea ideii de „UE ca alternativă mai bună”, ne 
putem aștepta la consolidarea discursului anti-UE. 

 După ani de separare simbolică, umbra 
divorțului Vest-Est apasă mai ales pe 
umerii est-europenilor. Vestul trebuie să facă 
pași către Est, așa cum și Estul trebuie lăsat să-și 
asume cu mai multă intensitate membership-ul 
european. Costul divorțului – care nu pare să fi fost 
evaluat cu justețe de liderii europeni – ar fi colosal – 
regresul istoric și socio-economic. Reţinem declaraţia 
Angelei Merkel regres finalul Summit-ului de la Roma: 
„O Europă cu mai multe viteze nu înseamnă că nu va 
mai exista o Europă comună.” Ce înseamnă o „Europă 
comună”? Și cum putem recupera ideea de „Europă 
unită” – atât de necesară într-un context geopolitic din 
ce în ce mai complicat? Iată două teme mari de 
meditaţie pentru liderii europeni de azi. 

frustrărilor unui Vest sătul să-și finanțeze „rudele 
sărace” și sedus de perspective protecționiste: bugetul 
politicii regionale a UE – deci, tocmai acea politică 
menită a crește convergența – a fost diminuat simțitor, 
în timp ce fondurile alocate politicii de competitivitate – 
la care statele din Est au un acces dificil – au fost 
suplimentate. Ce ne spune acest lucru? În primul rând, 
că „nucleul dur” al Uniunii a decis să se ocupe de 
sine,chiar cu riscul accentuării decalajelor între 
regiunile Europei. 
 După izbucnirea crizei refugiaților în 2015, 
clivajele Est-Vest au intrat pe agenda oficială. Eticheta 
„Estul sărac și leneș” s-a transformat în „Estul 
insensibil și xenofob”. Controversatele „cote 
obligatorii” au condus la luări de poziție alarmante 
împotriva statelor est-europene. Președintele François 
Hollande a lansat ideea retragerii calității de 
stat-membru, iar Jean-Claude Juncker a avertizat că 
Solidarity is a principle, not cherry picking!”.
 State precum Polonia – recunoscută cu doar 
doi ani în urmă pentru euro-optimismul său – au 
devenit permeabile la „-ismele” de tot soiul – 
euroscepticism, populism, naționalism, protecționism, 
chiar și antieuropenism. Mai mult decât atât, diferența 
între încrederea pe care est-europenii o acordă 
parlamentelor și guvernelor naționale, pe de-o parte, și 

generoase ale Politicii Regionale, politică menită să 
reducă decalajelor dintre ţări şi regiuni.
 Dacă înainte de 2008 UE încă subscria la unele 
deziderate de coeziune și solidaritate, recesiunea a 
scos la iveală predispozițiile net utilitariste ale liderilor 
vestici. La începutul crizei, favorizarea intereselor 
economice naționale a fost o practică intens promovată 
în Vest, chiar de către țările fondatoare ale proiectului 
european. Fără a detalia istoricul crizei, în 2009 ne 
confruntam deja cu primele proteste anti-UE, cu pusee 
de naționalism și cu primele platforme politice explicit 
eurosceptice. Important de precizat că toate aceste 
fenomene au debutat tot în „vechile state-membre” și, 
treptat, au luat forma unei veritabile „vânătoare de 
vrăjitoare”. Toată lumea era obsedată, la vremea 
respectivă, de găsirea și demascarea celor care au 
declanșat criza în UE. Trecând peste faptul că orice 
criză sistemică este declanșată de cauze sistemice, 
identificarea „vinovaţilor” a deturnat atenția 
decidenților și opiniei publice, împiedicând formularea 
de soluții. „Vânătoarea de vrăjitoare” s-a precipitat în 
timpul crizei din Grecia, fără a se fi oprit aici. Blamarea 
„grecilor leneși” a prins, foarte rapid, conturul unui 
discurs centrat pe decalajele „Est-Vest” și „Sud-Nord”. 
Aprobarea noului Cadru Financiar Multianual 
2014-2020 a adus o primă manifestare oficială a   
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economice şi sociale şi, mai nou, 
dureroase fracturi între generaţii? Ne 
aducem aminte – când şi când – de Politica de Coezi-
une a Uniunii Europene. Pe când o discuţie despre 
Politica de Coeziune a României? Cea care să readucă, 
de exemplu, regiunea Nord-Est în circuitul naţional, ce 
să mai spunem de cel european? Harta „preconiza-
telor” autostrăzi arată că o întreagă regiune istorică, 
Moldova, pare „debranşată” atât de la partea de vest a 
ţării, cât şi de la Uniunea Europeană. Condiţiile de trai 
diferă de la Cluj la Vaslui. Iar condiţiile diferite hrănesc 
percepţii diferite. Despre Europa, despre beneficiilente-
grării, despre câştigători şi pierzători. Care este 
infrastructura – de autostrăzi, drumuri naţionale, infras-
tuctură de mediu, de energie, dar şi infrastructura de 
idei – care (mai) asigură coeziunea României? 
 Europele din Europa există nu numai vertical, 
dacă vreţi, ci şi orizontal; sunt acele Europe transnaţio-
nale, dar nu unite de un ideal european comun, ci 
tocmai de sentimentul că respectivul ideal european 
constituie o frână în calea dezvoltării şi a prosperităţii. 
Cred că asaltul asupra Uniunii Europene vine şi din 
partea acestor Europe transnaţionale, a acestor Europe 
suprapuse. Iar asaltul, precum şi percepţia că Uniunea 
ar fi o frână în calea dezvoltării, prosperităţii, dinamis-
mului, trebuie stopate sau, acolo unde încă nu s-au 
declanşat, prevenite. Aceasta ar putea fi misiunea noii 
clase de lideri europeni, pentru care Emmanuel Macron 
este o sursă de inspiraţie, potenţial vorbind. În cele din 
urmă, examenul european al noului Preşedinte francez 
va fi susţinut tot acasă. Integrarea europeană începe în 
fiecare stat membru, cu fiecare stat membru.

cei la care beneficiile globalizării şi ale integrării 
europene nu au ajuns. Polarizarea economică şi 
cognitivă – pentru a lua formele de manifestare cele 
mai dramatice – reprezintă un fapt. Un fapt care 
confirmă ceea ce spunea sociologul american Paul 
Lazarseld: oamenii care trăiesc la fel ajung să 
gândească la fel. Dacă această polarizare economică şi 
cognitivă ar fi avut loc doar pe liniamente geografice, 
lucrurile ar fi fost, poate, mai simple, chiar dacă total 
nefavorabile unei ţări precum România. Cei dintr-o 
anumită zonă geografică – Nordul industrializat şi 
creditor, să zicem, şi-ar fi „luat Europa lor înapoi”, cei 
din Sudul dezindustrializat şi debitor şi-ar fi luat şi ei 
Europa „lor” înapoi. Vestul cu Vestul, Estul cu Estul. 
Astfel de „luat-uri înapoi” se întâmplă deja, şi nu puţine 
sunt apelurile – venite mai din toate punctele cardinale 
ale UE – de a crea Europe „like-minded”. Adică, Europe 
ale celor care trăiesc şi gândesc la fel. Dar, aşa cum am 
spus, polarizarea economică şi cognitivă se întâlneşte 
şi în interiorul ţărilor, poate chiar mai pregnant în 
interiorul ţărilor; de aici şi diverse apeluri: să preluăm 
controlul asupra propriilor graniţe, să ne luăm ţara 
înapoi…
 Vorbim foarte puţin în spaţiul public despre 
faptul că şi România pare să se înscrie într-un astfel de 
scenariu al vitezelor interne diferite. Şi aceasta 
independent de crizele – reale şi dramatice – ale 

Uniunii. „România cu mai multe viteze” 
este o formulă retorică, o simplă spec-
ulaţie de limbaj? Sau putem medita la 
existenţa unor fracturi mai mult sau 
mai puţin severe – între regiuni, între 
zone urbane şi rurale, fracturi 

 Nu mai aduc în discuţie multiplele crize care, 
de ceva vreme, s-au „retras” confortabil pe teritoriul 
european. Reţin pentru acest articol doar criza prilejuită 
de vitezele diferite din interiorul Uniunii. Am în vedere 
nu atât vitezele diferite dintre ţări sau grupuri de ţări, 
deşi şi acest lucru reprezintă o problemă reală pentru 
funcţionarea ansamblului, cât vitezele din interiorul mai 
tuturor ţărilor-membre. UE pare fărămiţată în mai multe 
Europe, „cu ritmuri şi intensităţi diferite”, dar fracturate 
sunt şi ţările ca atare. Mai toate ţările membre ale 
Uniunii cunosc o polarizare economică, socială, cultur-
ală şi, în cele din urmă, cognitivă greu de gestionat. 
„Taberele” s-au aliniat faţă-în-faţă, diferenţele par 
ireconciliabile, iar dialogul imposibil. Pe de o parte, o 
viteză şi o direcţie furnizate de un public urbanizat, al 
marilor aglomerări urbane, conectat cu tehnologia (şi 
nu am în vedere accesul la internet şi capacitatea de a 
sta pe Facebook), mobil şi dinamic pe piaţa muncii; o 
altă viteză, o altă direcţie furnizată de locuitorii micilor 
aşezări urbane sau ai satelor, prin forţa lucrurilor, mai 
puţini pregătiţi să facă faţă proceselor de tehnologizare 
şi mai puţin mobili pe piaţa muncii. Simplificând, o 
viteză asigurată de cei care sunt sau se percep drept 
câştigători ai globalizării şi integrării europene, o altă 
viteză de cei care sunt sau se percep drept perdanţi ai 
aceloraşi procese. Alegerile din Franţa reprezintă cea 
mai recentă ilustrare a acestei polarizări.
 Nu există ierarhii de legitimitate între cele 
două categorii, oricât de tentaţi am fi să îi blamăm pe 

Alina Bârgăoanu

Crizele suprapuse ale Europei au creat 
Europe suprapuse 

Continuare din pagina 1
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Marea Britanie a intrat în horă mai târziu, ca prietenul 
nehotărât să joace cu toată forța. Colac peste pupăză, 
suferea și de depresia post-imperială, fiindcă pierduse 
coloniile una câte una, precum un vârstnic care a 
pierdut treptat câte un dinte. Acest orgoliu, alimentat cu 
nostalgia dureroasă a celui mai întins imperiu din 
istorie, unde soarele nu ar fi apus niciodată, a stârnit 
gelozie din partea acestui actor față de primele două 
motoare ale uniunii, Franţa şi Germania. În timp, gelozia 
a crescut și a măcinat ușor avanpostul din Vest al UE. 
Iar rezultatul îl știți și voi.
 Nu știu ce se va întâmpla mai departe și nici 
măcar cel mai mare scholar  nu știe. Nu mai e vorba de 
știință, nici chiar de politică; este vorba de cât noroc are 
fiecare. Totuși, mă întreb, nu ar fi ironic ca, la un an 
după Brexit, să se organizeze în UK (sau ce mai rămâne 
din Regatul Unit) un referendum pentru intrarea în UE? 
Și mai ironic, ca acesta să fie câștigat? 

a tot ceea ce înseamnă valorile europene, se va mai 
clătina timp de doi ani, pentru ca, mai apoi, să fie 
înlocuit doar de steagul crucilor sfinților Gheorghe, 
Andrei și Patriciu. 
 Nu știu de ce, dar îmi vine în mine o imagine 
specială: este 1997, iar steagul Marii Britanii 
estecoborât ușor de către un militar chinez, iar cel al 
Chinei se ridică alături de steagul regiunii Hong Kong. 
Așa cum Britania a pierdut insula Hong-Kong, așa și 
Uniunea apierdut insula britanică. În ziua coborârii 
steagului, vor plânge mulţi în viaţa reală, dar și mai 
mulți pe social media. Sau poate invers. Studenți, 
profesori, politicieni, oameni de afaceri, vânzători, 
muncitori. Iată câteva dintre categoriile sociale direct 
afectate de această mișcare tectonică. 
 În esență, ca marile povești de dragoste din 
literatură, scrise cu stream-of-consciousness sau nu, 
Brexit este o poveste despre gelozie. Există doi mari 
iubiți, Franța și Germania, iar lor li se alătură al treilea, 
care ar vrea să fie și el la fel de iubit. Problema este că 
a ajuns prea departe și, cum ar spune chiar britanicii, 
three’s a crowd. Oricât de mult ai iubi pe cineva, nu îl 
poți iubi ca pe cel mai bun prieten, fiindcă de aceea cel 
mai bun prieten este special – pentru că e doar unul. 

 Dacă Brexit-ul ar fi o tehnică literară, aceasta 
ar fi stream-of-consciousness. Nimic nu este planificat 
în prealabil, totul se face pe loc, iar fiecare spune tot 
ceea ce îi trece prin cap. Nu mai este loc de planuri pe 
termen lung, fiindcă spălatul rufelor în public este noul 
sport al politicienilor. Nici măcar spălatul creierelor nu 
mai prezintă interes.

 Nici în cele mai negre coșmaruri 
construcția europeană nu s-a gândit 
că poate pierde tocmai insula din Vest. 
Acel steguleț al Uniunii, înfipt puternic într-un avanpost  

Costin Șerban

Stream-of-Brexitness
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tManager Government Affairs la Goodyear Dunlop Tires 
Europe, adăuga: „Deși cred că agenda pentru România 
e deja încărcată (cu Brexit, alegerile europarlamentare 
și posibil altă criză), e o ocazie foarte bună să facem un 
bilanţ al intereselor României în UE". „Preluarea 
Preşedinţiei Consiliului UE în 2019 constituie o eme de 
interes regional asupra cărora ţara respectivă deţine o 
expertiză specifică. Agenda ţărilor care asigură 
Președinţia este în mare parte determinată și de 
context, dificil de anticipat”, preciza Ramona COMAN, 
profesor și Director al Institut d'études européennes din 
cadrul Université libre de Bruxelles. Radu COLONESCU, 
x instituţiile europene” , preciza Silviu POPA, Manager, 
Government Relations and Public Policy la o companie 
farmaceutică. (Continuarea pe pagina 6)

 2.500 de compatrioţi care lucrează în mediul european 
de la Bruxelles. Am contactat 10 „voci” pentru a realiza 
un material pe două paliere: priorităţile României pentru 
agenda Presedinţiei UE din 2019 și implicarea 
românilor din Bruxelles-ul european în pregătirea 
acestui mandat. 
 „Fiecare ţară membră, în momentul în care își 
stabilește agenda, identifică o serie de priorităţi 
comune și de interes pentru UE, precum și o serie de 
eme de interes regional asupra cărora ţara respectivă 
deţine o expertiză specifică. Agenda ţărilor care asigură 
Președinţia este în mare parte determinată și de 
context, dificil de anticipat”, preciza Ramona COMAN, 
profesor și Director al Institut d'études européennes din 
cadrul Université libre de Bruxelles. Radu COLONESCU,  

 Președinţia românească a Consiliului UE 
trezește un interes aparte în rândurile experţilor români 
din capitala Europei. În prezent, avem aproximativ 

Dan Luca

Convorbiri românești. 10 voci din Bruxelles
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thing--anything--before it is all gone” (compulsia de a 
obține ce se poate, înainte să se destrame totul). În 
opinia noastră, deși s-a renunțat la contestata formu-
lare „Europa cu mai multe viteze”, apetența de facto 
pentru ritmuri foarte diferite de înaintare este expresia 
dorinței de a împărți „pasagerii” nu între clasa I și II, ci 
de a-i muta fie pe un vas de croazieră de lux, fie pe o 
corabie cu pânze, ca să nu se inoportuneze reciproc. 
Franța și Germania își dau mâna pentru consfințirea 
acestui scenariu. În cadrul vizitei făcute depreședinte 
francez cancelarului german, cei doi lideri au militat 
pentru consolidarea relațiilor bilaterale, în lumina 
datoriei „de a organiza un act de refondare a Uniunii 
Europene”. Însă atunci când fac referire la alcătuirea 
unei hărți de parcurs pentru această reformare care „să 
facă cetățenii fericiți”, Macron și Merkel au în vedere 
consolidarea/reformarea zonei euro, făcând implicită o 
preocupare mai mare pentru nevoile și interesele 
statelor din nucleul dur al UE, comparativ cu celelalte. În 
aceeași notă, ministrul german de finanțe, Wolfgang 
Schäuble a declarat pentru ziarul italian La Repubblica: 
„Sunt total de acord cu Emmanuel Macron. Există doua 
modalități prin care poate fi consolidată zona euro: prin 
modificarea tratatelor sau pragmatic, prin acorduri între 
state”. 
 Pentru a concluziona, în ciuda unei parțiale 

relaxări colective, „iarna vrajbei europene” 
este departe de a se fi încheiat. La nivel 
macro, ne îngrijorează contextul mondial impredictibil, 
epuizarea valențelor pozitive ale globalizării, reașezarea 
relațiilor transatlantice și nu numai. În interiorul UE, 
clivajul Vest-Est ce se prefigurează are cel mai mare 
potential de a deveni noul butoi cu pulbere. Nu încer-
căm să ne alăturăm vocilor care prevăd sfârșitul UE, 
găsim imperativă ajustarea acesteia în raport cu noile 
realități, dar în același tip credem că răsturnările de 
situație ne vor ține à bout de souffle mult timp de acum 
încolo. Noul „zeitgeist” favorizează o Europă cu două 
viteze, marcată de acorduri separate între state, bilater-
alism. O schimbare de funcționare a UE și de trasare a 
noilor raporturi simbolice dintre statele membre UE pe 
care trebuie să o conștientizăm mai clar și aici, în Estul 
euroentuziast al Europei. Ce poziție își va asigura 
România?

România, în care ele s-au „bucurat” mult timp de o 
vizibilitate foarte redusă. Pe de altă parte, este 
regretabil că evenimentele ne țin în permanență cu 
sufletul la gură. Și mai regretabil este că faliile (mai ales 
diviziunea nou-ieșită la lumină dintre Vest și Est) sunt 
mult prea adânci pentru a liniști în vreun fel spritele.   
 Totuși, prima jumătate a anului 2017 lasă loc 
unui  optimism, chiar dacă prematur, din punctul nostru 
de vedere. În afara amenințării permanente a atacurilor 
teroriste, aproape toate celelalte situații par a fi pe 
făgașul rezolvării. Refugiații nu au mai ocupat prima 
pagină a ziarelor de multă vreme. În plan econpmic, 
Comisia Europeană prefigurează o creștere a PIB-ului 
zonei euro de 1,6% în 2017 și 1,8% în 2018, precum și 
o descreștere aproximativ similară a deficitului public. 
Liniștitor, dacă nu ar veni și continuarea: predicțiile sunt 
însoțite de un „grad ridicat de incertitudine”, cauzat de 
„intențiile neclare ale administrației Statelor Unite, de 
numeroasele alegeri ce au loc în Europa în 2017” și de 
„debutul negocierilor pentru Brexit”. 
 În ciuda necunoscutelor, europenii se simt 
îndreptățiți să răsufle, măcar puţin, ușurați. Geert 
Wilders, acest Donald Trump de Olanda, a fost înfrânt. 
Alegerile prezidențiale din Franta au dus la 
mult-aclamata victorie a lui Emmanuel Macron, om 
politic de centru și pro-UE. În Marea Britanie, e de 
așteptat ca alegerile anticipate să rezolve tensiunile 
interne pe tema Brexitului și să consolideze poziția 
Theresei May în negocierile privind ieșirea din Uniunea 
Europeană. În momentul în care scriem aceste rânduri, 
Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, tocmai 
a anunțat că liderii europeni au aprobat în unanimitate, 
în cadrul summitului special de la Bruxelles, principiile 
directoare propuse pentru negocierea acordului de 
Brexit. Bruxelles intenționează să clarifice cu prioritate 
soarta celor peste trei milioane de cetățeni europeni din 
Regatul Unit și a celor peste un milion de britanici care 
locuiesc în țările Uniunii Europene, să înlăture 
incertitudinile cu privire la frontiera dintre Republica 
Irlanda și Irlanda de Nord și să ceară Londrei să-și 
onoreze toate angajamentele financiare asumate până 
la închierea exercițiului bugetar actual din 2020. 
 Nu în ultimul rând, dintre cele cinci scenarii 
pentru viitorul UE, se preferă unul moderat: o Uniune 
care menţine posibilitatea statelor membre doritoare şi 
capabile să avanseze către zone de cooperare avansată 
– „Statutul celorlalte state membre este menţinut şi 
acestea au posibilitatea de a se alătura ulterior 
grupurilor care doresc să realizeze mai mult”. Sau, în 
cuvin tele lui Steinbeck, „a compulsion to get some 

 „When a condition or a problem becomes too 
great, humans have the protection of not thinking about 
it. But it goes inward and minces up with a lot of other 
things already there and what comes out is discontent 
and uneasiness, guilt and a compulsion to get 
something – anything – before it is all gone.” 

John Steinbeck, The Winter of Our Discontent 

 Am ales să deschidem textul de față cu un 
citat din romanul „Iarna vrajbei noastre” (eng. The 
winter of our discontent) pentru că, dacă ar fi fost scris 
în 2017, pasajul în cauză ar fi descris perfect 
mecanismele psihologiei colective care au dus la o 
iarnă a vrajbei europene. 
 Inițial a fost problema „prea apăsătoare” (cum 
o numește Steinbeck), doar că în cazul de față 
dificultățile au fost numeroase și complexe. Epidemiile 
pornesc de la un „pacient zero”. Afecțiunea care a 
atacat Uniunea Europenă face dificilă identificarea 
sursei prime a îmbolnăvirii: să fi fost criza economică, 
criza datoriilor suverane, criza refugiaților, problemele 
de politică externă sau tendințele naționaliste și 
eurosceptice? Despre toate aceste crize suprapuse s-a 
vorbit și s-a scris enorm și nu dorim să insistăm asupra 
lor. Ceea ce subliniem, în schimb, este că toate aceste 
situații au fost întâmpinate inițial cu o atitudine de 
negare, în sensul aprecierii unor efecte minimale 
(„humans have the protection of not thinking about it”). 
 Un fapt cunoscut și recunoscut este că 

această succesiune de crize a 
propulsat discursul contestatar și 
anti-european de la periferie în 
prim-planul dezbaterilor publice 
naționale. Pe de o parte, este bine că subiectele 
europene au căpătat în sfârșit concretețe și relevanță 
pentru publicurile naționale, mai ales în state precum 

Flavia Durach

Iarna vrajbei europene
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an, liderul Eurogroup-ului, Jeroen Dijsslebloem, a 
ilustrat problema responsabilității fiscale a statelor din 
periferia UE făcând referire la o persoană care 
„cheltuiește iresponsabil banii pe băutură și femei”. 
Astfel de afirmații publice reflectă o lungă serie de 
stereotipuri cu privire la lene, lipsă de productivitate, 
stat supra-dimensionat, clientelism și corupție în 
statele periferiei UE. De ce nu s-ar putea ilustra 
iresponsabilitatea financiară prin metafora cheltuirii 
banilor pe mașini și vacanțe, cum fac mulți dintre 
germani? 
 Ceea ce regăsim în planul stereotipurilor 
regionale/geografice, regăsim și mai acut în planul 
stereotipurilor de gen. Europarlamentarul polonez de 
extremă dreaptă Janusz Korwin-Milkke a afirmat în 
plenul Parlamentului European din luna martie a acestui 
an: „este evident că femeile trebuie să câștige mai 
puțin decât bărbații, fiind mai slabe, mai mici de 
înălţime și mai puțin inteligente”. Îngrijorător este că 
astfel de afirmații rezonează în spațiul public, devenind 
acceptabile de către publicul larg. În cadrul unui 
program al televiziunii italiene RAI1  sau în discuțiile

Curentul extremismului, izolaționismului și 
naționalismului este în mod evident alimentat de un 
sentiment popular de respingere a noțiunii liberale de 
integrare internațională, progresistă. 
 Construcția Uniunii Europene, precum și a altor 
organizații internaționale în perioada ce a urmat celui 
de-Al Doilea Război Mondial a vizat estomparea 
diferențelor în favoarea elementelor ce ne unesc. 
Cooperarea sporită, integrarea funcțională și asumarea 
colectivă a obiectivelor de guvernanță și securitate 
necesitau o armonizare inclusiv identitară, pe baza unor 
obiective comune. De la Iluminism încoace, 
comunitățile occidentale au mizat, simultan, pe progres 
și emancipare. Astăzi, eşecul social, politic şi economic 
al proiectelor de integrare pune sub semnul întrebării 
chiar principiile de convergență identitară la nivel 
internațional. Mai sunt libertatea, egalitatea și 
drepturile omului pietre de temelie ale Europei și 
Americii de astăzi? 
 Declarațiile liderilor – aleşi sau numiţi – devin 
problematice în raport cu fundamentele proiectului 
european de integrare. De exemplu, la începutul acestui

 Stereotipurile pot fi mecanisme de simplificare 
într-un ecosistem internațional complex cu identități 
distincte. Mental, facem cu toții asocieri ce ne ajută să 
clasificăm grupuri de persoane. Riscul asociat acestor 
mecanisme de etichetare cognitivă survine din 
conotaţiile peirative şi jignitoare pe care acestea tind să 
le capete. Mai mult decât atât, astfel de șabloane pot 
înlocui în mintea decidenților elementele de 
fundamentare obiectivă a politicilor publice și a 
colaborărilor internaționale strategice. 
 În contextul alegerilor electorale extrem de 
polarizate din punct de vedere social și electoral ce au 
avut loc în ultimii ani atât în Statele Unite ale Americii, 
cât și în numeroase state europene, este cazul să 
medităm asupra cauzelor care au creat aceste 
poziţionări antagoniste ale electoratului și politicienilor. 

Clara Volintiru
Octavia Rădulescu
Alexandru Lazăr

Pericolul stereotipurilor în contextul
unei Europe cu mai multe viteze

DAN LUCA es t e  Sen io r  D i r ec to r  l a  EURACT IV  B ruxe l l e s  ş i  p ro f eso r  a soc i a t  l a  SNSPA,  Facu l t a t ea  de  Comun i ca re  ș i  Re l a ț i i  Pub l i ce .

Bruxelles, sunt câteva idei de interes:
- România dispune la Bruxelles de specialiști 
foarte bine pregătiţi și cu o vastă experienţă în toate 
domeniile de activitate. Aceștia trebuie implicaţi într-un  
mod coordonat și strategic în pregătirea Președinției 
Consiliului Uniunii Europene astfel încât expertiza 
acestora să fie utilizată la maxim. (Cornel 
RADU-LOGHIN)
- Fiecare dintre acești români poate juca rolul 
unui ambasador, prin urmare, implicarea lor în 
pregătirea Președinţiei trebuie luată în serios. O prima 
idee în pregătirea Președinţiei ar fi un chestionar 
adresat acestei comunităţi pentru a întreba direct care 
ar trebui să fie priorităţile majore. (Anamaria CORCA)
- Autoritățile române trebuie să lucreze cu toți 
partenerii sociali pentru a profita din plin de această 
„popularitate”, pe toate planurile. O adevărată 
campanie de comunicare va fi vitală pentru a arăta o 
alta latură a României, profesională, perseverentă și 
inovativă. (Raluca ANGHEL)
- Celor 2.500 de români implicaţi în procesul 
decizional trebuie să li se ofere o platformă de 
interacţiune. În prezent, există diferite forumuri și 
întâlniri informale, însă ele trebuie consolidate și 
repetate, eventual grupate pe anumite subiecte. 
Misiunea acestor întâlniri nu ar trebui să fie aceea de a 
schiţa agenda românească a Președinţiei, ci de a defini 
mai bine implicarea României în UE pe termen lung. O 
idee concretă ar putea fi organizarea unor workshop-uri 
sau dezbateri între funcţionarii din București care 
lucrează în afaceri europene cu cei din Bruxelles, 
inclusiv reprezentanţi ai instituţiilor, societăţii civile și ai 
organizaţiilor de lobby. (Radu COLONESCU)
- În ultimii ani au fost organizate o serie de 
evenimente, atât la Bruxelles, cât și în România, care au 
adus în lumină o serie de idei în vederea pregătirii 
Președinţiei. Deși procesul de identificare a priorităţilor 
este unul complex, această primă fază de consultări ar 
trebui să fie urmată de faza de cristalizare/consolidare 
a ideilor. România are șansa că dispune de resurse 
umane cu înaltă pregatire în domeniul afacerilor 
europene atât în instituţiile naţionale, cât și la Bruxelles. 
Ar fi utilă cartografierea acestor actori prin intermediul 
unei platforme/forum virtual care să permită celor ce 
doresc să se implice în discuţiile cu privire la 
Presedinţia României din 2019 să schimbe idei și să 
dezbată sugestii. (Ramona COMAN)

internaționale. (Diana FILIP, Director Adjunct, VP 
Dezvoltare și Marketing JA Europe)

- Printre interesele evidente se 
numără domeniul energiei. O serie de 
atuuri cum sunt mixul energetic 
divers, know-how-ul tehnologic, 
resursa umană în domeniu și activele 
plasează domeniul energetic în topul 
politicilor unde putem da dovadă de 
leadership dintr-o astfel de poziție. 
(Oana LANGA)
- La temele de interes general sau la cele care 
vor fi identificate de comun acord cu celelalte două ţări 
care vor forma trio-ul, cred că ar fi oportun ca România 
să pună pe agendă teme precum: libera circulaţie a 
lucrătorilor, incluziunea socială, combaterea sărăciei; 
aprovizionarea cu energie sustenabilă și verde; viitorul 
Europei și strategia UE pentru perioada 2030. (Ramona 
COMAN)
- O prioritate a României ar putea fi legată de 
pregătirea noului cadru financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027, unde ţara noastră ar trebui să 
promoveze alocarea de resurse în domeniile strategice 
pentru România (ex. energie, dezvoltare regională, 
infrastructură, agricultură etc.). Un alt domeniu este cel 
al securităţii, în contextul multiplelor conflicte din 
vecinătatea României. (Silviu POPA)
- Parteneriatul Estic ar putea reprezenta una 
dintre priorităţi, reprezentând o voce a reformelor 
democratice în regiune. Bineînţeles, sunt multe alte 
elemente ce pot forma priorităţi ale Presedinţiei 
României la Consiliul UE – expertiza în IT, pe lângă 
discuţiile vechi legate de reforma politicii agricole 
comune sau fondurile structurale. (Corina PASOL, 
consultant european)
- Populaţia de etnie romă se află într-un context 
social și economic deosebit de precar în Europa. Având 
una dintre cele mai mari comunităţi de romi, România 
ar trebui să fie un exemplu pentru celelalte state 
membre în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei 
europene privind ameliorarea condiţiilor de viaţă ale 
comunităţilor de romi. (Vlad HOSU, consultant în politici 
publice europene la Europe Analytica)
 Pentru relaţionare România – români din

 „Lista priorităților politice nu ar 
trebui să fie prea lungă – maxim 6 
priorităţi, dar care să aibă impact. Ar 
trebui să existe o combinație de obiective pe termen 
scurt și altele pe termen lung unde România își va putea 
lăsa amprenta", sublinia Anamaria CORCA, Senior 
Associate Burson-Marsteller. „Verbalizarea intereselor 
și coordonarea în vederea atingerii obiectivelor nu a fost 
niciodată un punct forte al României, în ciuda unor 
evidente interese geopolitice legate de istoria noastră, 
poziționarea geografică, resursele umane și naturale de 
care dispunem”, concluziona Oana LANGA, Consilier 
Afaceri Europene.
 Referitor la sugestii concrete pentru 
Președinţia României, românii din Bruxelles-ul 
european propun:
- Redefinirea și implementarea noţiunii de 
cetăţean european, inclusiv a dreptului de vot fără nicio 
limitare geografică (vot via Internet) în perspectiva 
alegerilor europene; prioritizarea investiţiilor în 
sănătate, educaţie și cultură la nivel european, în toate 
statele membre. (Cornel RADU-LOGHIN, Secretar 
general al The European Network for Smoking and 
Tobacco Prevention - ENSP)
- Digitalizarea, în legatură strânsă cu alte politici 
europene precum Politica Energetică și de Transport, 
Politica Socială, Skills & Growth, Industry 4.0 și Politica 
Regională, poate sta la baza priorităţilor României 
pentru agenda Președinţiei UE din 2019. (Anda GHIRAN 
- Doctor în Stiinţe Politice și lobyst în afaceri europene);
- România trebuie să își asume un rol major în 
definirea agendei europene pentru perioada post-2020. 
Aș face referire la implementarea reformelor Agendei 
Digitale sau a Noii Agende pentru Competențe în 
Europa, de pe urma cărora România ar beneficia enorm. 
(Raluca ANGHEL, Şef de Cabinet în Parlamentul 
European, expert în comunicare, afaceri publice și 
politici europene)
- 2019 este un an de referință pentru UE și o 
oportunitate de a forma un nou viitor pozitiv pentru 
Uniune. Sugerez ca priorităţi pentru România: o politică 
educațională mai puternică; realizarea inovației, 
investirea în antreprenoriat și inovare de la școală la 
locul de muncă, cu un accent puternic pe STEM (la care 
România este puternică); integrarea durabilă a
migranților; Europa – campion al cooperării 
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teoria conspiraţiei (şi care nu greşesc întotdeauna) 
spun că scoaterea din joc a lui Fillon şi înlocuirea lui cu   
Macron a fost o „lucrătură” de nivel înalt, cum se spune 
pe la noi. Ceva din programul fostului Prim-ministru 
(candidat cu experienţă, echilibrat, competent, 
pro-european, dar cam prea conservator, s-a spus în 
media, când şi-a lansat candidatura) a deranjat. 
Probabil că în cărţile de istorie se va scrie ceva, peste 
decenii, despre aceste detalii. Fără acest „eveniment”, 
să-l numim mediatic, cu efect imediat (pentru că 
deznodământul lui juridic o să-l aflăm peste ani, când 
nu va mai interersa pe nimeni), Macron ar fi rămas un 
candidat oarecare, fără şanse de a ajunge în turul al 
doilea. Chiar şi în aceste condiţii de ostilitate a presei, 
Fillon mai avea nevoie, în primul tur, doar de procent şi 
ceva ca să-o depăşească pe Le Pen şi să intre în turul 
al doilea.
 În al doilea tur, lucrurile au fost mai simple. 
Republicanii şi socialiştii au dat o directivă clară: baraj 
total împortiva doamnei Le Pen! Iar media şi-a făcut 
datoria, cu brio. Le Pen a pierdut puncte serioase după 
confruntarea televizată, în care a avut o prestaţie foarte 
slabă, neconvingătoare. A fost total nepregătită pe 
multe teme sensibile, a repetat până la saturaţie 
generalităţi, sloganuri, lozinci, fără nici o argumentaţie. 
Nu şi-a ajustat discursul, a insistat pe măsuri radicale, 
total neatractive (ieşirea din UE, abandonarea monedei 
euro), de parcă nu ar fi vrut să câştige alegerile. 

 Nici Macron nu a strălucit, însă 
a fost mai convingător pe chestiuni 
economice şi s-a dovedit a fi o 
morişcă de vorbe, pe placul 
majorităţii. Deşi i-a simţit slăbiciunea, electoratul 
l-a votat masiv, pe principiul că trebuie ales răul cel mai 
mic. Mesajul Nu votez pentru El, ci impotriva EI a fost 
omniprezent, în special în mediul online. Pe fundalul 
acestui vot negativ, în răspăr, Macron a ajuns 
preşedintele Franţei. 

„soarta Europei”, iar Le Pen i-a răspuns că alegerile  
sunt vitale în primul rând pentru „soarta Franţei”. Un 
răspus în oglindă, care delimitează în mod expresiv 
frontiera dintre cele două tabere care s-au aflat în 
competiţie. 
 După finalul primului tur, când patru candidaţi 
(Macron, Le Pen, Fillon şi Mélenchon) au avut scoruri 
apropiate, fiind departajaţi pe o plajă de circa 4 
procente, electoratul francez s-a văzut pus în faţa unei 
situaţii fără precedent. Cei doi candidaţi ai partidelor 
care au condus Franţa în perioada postbelică 
(republicanii şi socialiştii, cele două braţe ale balanţei 
de putere), au ieşit din joc. Au rămas în arenă doi 
reprezentaţi ai unor forţe politice marginale, apreciate 
ca fiind de mâna a doua. Marine Le Pen, candidata 
Frontului Naţional, ducea în spate o povară grea, era 
cunoscută şi încărcată de etichete negative: 
naţionalistă, extremistă, populistă, anti-UE, 
anti-globalizare, antisistem. Emmanuel Macron a intrat 
în cursă târziu, mizând iniţial pe cartea candidatului 
independent, de centru, dar de orientare ferm 
pro-europeană, lider al unui partid minuscul, cu o istorie 
de câteva luni (En March!). Într-o conjunctură care l-a 
avantajat, susţinut puternic de media, Macron a depăşit 
toate aşteptările şi a ajuns în galop, la finalul primului 
tur, în fruntea plutonului. 
 Secretul ascensiunii sale? Imaginea de 
candidat surpriză, tinereţea (39 de ani), charisma, 
discursul oscilant între dreapta şi stânga, refuzul 
radicalismelor, opţiunea răspicat pro-europeană, 
slăbiciunea contracandidaţilor? Multe dintre aceste 
atu-uri au contat, dar factorul decisiv care l-a propulsat 
pe Macron în fruntea primului tur a fost procesul 
neaşteptat pe care justiţia l-a deschis, pe baza unui 
denunţ suspect, împotriva lui François Fillon, candidatul 
dreptei, care conducea detaşat în sondaje până la 
începutul lunii februarie. Procesul i-a erodat substanţial 
credibilitatea. 
 Cei care sunt atenţi la detalii (unde se ascunde 
diavolul, spune tradiţia) şi explică mersul istoriei prin 

 Iată o replică bombă, plină de (sub)înţelesuri, 
cu bătaie lungă, spusă de doamna Marine Le Pen în 
timpul confruntării televizate din 3 mai, cu Emmanuel 
Macron, atunci candidat, acum ales deja preşedinte al 
Franţei. Ce a vrut să spună Le Pen, în mod figurat, prin 
acest joc de cuvinte, a înţeles toată lumea. Era o 
cimilitura de tipul: „Ghici ciupercă ce-i?” În 
reprezentările mitice construite de media în jurul 
acestor alegeri, Le Pen a fost satanizată, văzută ca 
întruchiparea înspăimântătoare a unor forţe malefice, 
care vor să distrugă Uniunea Europeană şi să arunce 
Franţa în haos, într-o aventură periculoasă. În schimb, 
Macron era văzut ca un erou mitic, care va „salva” 
Europa din faţa forţelor întunecate, întruchipate de 

Frontul Naţional. Aşadar, Macron a „salvat” 
Europa; Europa e condusă de 
Germania, iar Gemania de doamna 
Merkel. Interesant este că acest lanţ 
silogistic a intrat în imaginarul 
popular, a devenit legendă. 
 Probabil că replica doamnei Le Pen a fost 
singura afirmaţie interesantă din acea dezbatere 
anostă, dezamăgitoare, plină de invective şi săracă în 
idei. Adevărul e că această replică rezumă, într-un fel, 
miza centrală a dezbaterii electorale care a ţinut Franţa 
încordată în ultimele trei luni. Emmanuel Macron a 
afirmat frecvent că alegerile la care participă privesc 

GRIGORE GEORGIU

Marine Le Pen: „O femeie va câştiga alegerile din 
Franța şi acea femeie voi fi eu sau Angela Merkel”

CLARA VOL INT IRU  es t e  con fe ren ț i a r  un i ve r s i t a r  î n  cad ru l  Academ ie i  de  S tud i i  Econom ice  d i n  Bucu reș t i  (ASE ) .
OCTAV IA  RĂDULESCU es te  a voca t  membru  a l  Ba rou l u i  de  Avoca ț i  d i n  Ba rce l ona ,  p ro f esoa ra  l a  Econom i s t  I nnova t i v e  Schoo l  ( E IS )  d i n  cad ru l  Mas te r a t u l u i  î n  Co rpo ra t e  
Comp l i ance  r ea l i z a t  î n  co l abo ra re  cu  I n s t i t u t o  Supe r i o r  de  De recho  y  Econom ia .
ALEXANDRU LAZĂR es t e  a voca t  membru  a l  Ba rou l u i  de  Avoca ț i  d i n  Ba rce l ona ,  p ro f eso r  a soc i a t  î n  cad ru l  Facu l t ă ț i i  de  D rep t  a  Un i ve r s i dad  Pompeu  Fab ra .  

uitați și abandonați de stat. 
 Faptul că femeile ar fi mai oneste sau mai mici 
de înălțime decât bărbații nu are relevanță pentru 
cadrul politic, economic și social în care am ales ca 
cetățeni europeni să trăim. În mod similar, faptul că 
pauzele de prânz sunt mai lungi în țările 
mediteraneene, sau că englezii ar fi mai nestatornici 
(stereotipul perfidului albion) nu ar trebui să aibă nici o 
semnificație pentru politicile publice europene. Aceste 
aspecte de diferențiere subiectivă, chiar naivă, trebuie 
lăsate deoparte, mai ales în contextul în care se discută 
despre integrare diferenţiată, Europa cu centre 
concentrice sau Europa cu mai multe viteze. Pentru ca 
fiecare țară, fiecare localitate și fiecare cetățean să îşi 
găseacă locul firesc în raport cu perspectivele de 
dezvoltare, diferențierea în cadrul UE nu poate fi făcută 
pe baza stereotipurilor, indiferent de natura acestora. 
____________
(1)http://www.independent.co.uk/news/world/europe/parliamone-sabato-ra
i-cancelled-eastern-european-wives-paola-perego-a7642001.html
(2)http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/rumanas-putas-machis
mo-xenofobia-jueces-Audiencia_Provincial-Las_Palmas-Salvador_Alba_0_
576742816.html
(3)http://willingtopay.eu
(4)https://www.ft.com/content/cba0b166-2487-11e7-a34a-538b4cb30025

între bărbați și femei, dar pot fi ele baza pentru politici 
publice discriminatorii? Răspunsul fără echivoc este 
nu!  
 În final, nu trebuie uitate stereotipurile 

generaționale sau inter-regionale (ex: rural-urban). 
Atât Marea Britanie, cât și Franța au 
făcut greșeala să ignore comunitățile 
rurale și îmbătrânite, concentrându-se 
exclusiv pe polurile urbane de 
creștere. Problema survine atunci 
când acest electorat, pe lângă faptul 
că nu primeşte un răspuns la propriile 
nemulţumiri sau nevoi, este şi 
denigrat în spațiul public. Nu este 
surprinzător faptul că acest electorat a îmbrăţişat masiv 
platforme populiste. Un studiu recent realizat în Franța 
(4)  a arătat că, în acele localități în care oficiul poștal 
local s-a desființat, a crescut sprijinul pentru Frontul 
Național. Aceasta nu din cauză că oamenii respectivi ar 
fi avut nevoie să trimită scrisori, ci pentru că s-au simțit 

private ale unui complet de judecători din Spania , 
înregistrat si apoi dat presei, femeile din Estul Europei, 
respectiv România sunt etichetate, în mod colectiv, 
într-o manieră peiorativă şi denigratoare. 
 Dincolo de caracterul lor denigrator, aceste 
remarci ce „trădează valorile întregii Uniuni Europene” 
nu se fundamentează pe nicio evidenţă sau statistică. 
Care sunt diferențele de productivitate reale? Care sunt 
sectoarele economice cu valoarea adăugată mai mare? 
Cât a câștigat (sau pierdut) economia europeană sau a 
unui stat membru prin creșterea accesului femeilor pe 
piața muncii și a egalităţii de șanse? Europarlamentarul 
polonez se rezuma la a cita numărul mic de femei 
campioane la șah; în contrapondere, amintim că 
actuala campioană națională la șah a Statelor Unite 
este românca Sabina Foișor. Un alt exemplu: studii 
recente comportamentale realizate în SUA şi în mai 
multe europene împreună cu profesorul Sven Steinmo, 
John D’Attoma și Dave Bruner în cadrul proiectului  
european de cercetare „Willing to Pay?” (3) au 
demonstrat că femeile sunt în mod evident şi constant 
mai dispuse decât bărbații să își declare veniturile și 
plătească taxele. Se pot recunoaște oricând diferențele  
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afirmaţie era următoarea: „Lumea are acum nevoie de 
Uniunea Europeană mai mult ca niciodată”. Evident, 
autorul are în vedere Uniunea ca simbol al 
multilateralismului, ca model opus abordărilor 
protecţioniste, radicale etc. Pledează în acest sens şi 
îndemnul cu care se încheie respectiva intervenţie: „să 
arătăm lumii ce înseamnă multilateralismul”. 
 Dar, adăugăm noi, ce arată lumii, în ultima 
vreme, multilateralismul? Nu prea multe lucruri. De la o 
vreme, Uniunea nu mai are aceeaşi încordare, pare prea 
mulţumită cu istoria sa, prea încrezătoare în potenţialul 
modelului pe care l-a îmbrăţişat. Şi mai presus de toate, 
prin „puterile ei dominante”, pare preocupată mai mult 
de ieşiri individuale decât de soluţii de ansamblu 
împărtăşite şi asumate de ţările membre. 
 Deci, ce „arătăm lumii că înseamnă 
multilateralismul”? Orice model este evaluat prin 
perspectivele pe care le asigură dezvoltării. Or tocmai 
dezvoltarea reprezintă problema critică a Uniunii. Am 
vorbit despre ritmul lent, exasperant de lent al 
redresării sale economice în perioada post-criză. În 
momentul de faţă, una dintre problemele esenţiale ale 
Uniunii este apariţia – şi, am spune, consolidarea – 
periferiei; a periferiei sudice, central şi est europene. 
Care este răspunsul oferit de Uniune? Imediat după 
criză, răspunsul s-a numit austeritate. Dacă este să 
judecăm după formula lansată la reuniunea jubiliară de 
la Roma – „Europa cu ritmuri şi intensităţi diferite” –, nu 
putem decât să spunem: este o formulă mai liniştitoare,   
dar cu nimic diferită de „Europa cu două viteze”, 
„Europa cu mai multe viteze”. Care este miezul noii 
formule? O spune chiar Jean-Claude Juncker: „Those 
who want more do more”. Dezvoltarea nu mai apare o 
problemă centrală a Uniunii; ea este în bună măsură 
transferată pe umerii statelor membre. În noul context, 
„Europa cu ritmuri şi intensităţi diferite” pare că 
exprimă un gând pe care principalii lideri europeni îl 
aveau de mult în minte, dar nu se ivise momentul 
prielnic pentru a-l spune deschis. Reprezintă el o 
tentativă de a capta unele dintre virtuţile 
bilateralismului, o îndepărtare nemărturisită de modelul 

multilateralist? Unde mai este 
multilateralismul dacă liderii caută 
prin formule delicate să se depărteze 
de spiritul său şi să inaugureze un gen 
de bilateralism ad hoc?
 Bolile reale nu pot fi tratate cu formule şi 
cuvinte meşteşugite. Jean-Claude Juncker avea 
dreptate când avertiza că trebuie să încetăm să 
spunem oamenilor că le oferim luna de pe cer, când, de 
fapt, noi le oferim doar telescopul...

retragerea SUA din cadrul 
Parteneriatului Transpacific, când a 
anunţat că va proceda într-un fel 
similar şi cu alte aranjamente 
multilaterale, a inaugurat, de fapt, o 
nouă direcţie de evoluţie în relaţiile 
internaţionale, bazată pe înţelegeri 
bilaterale. Dat fiind faptul că este vorba despre 
SUA, prima putere a lumii, această nouă direcţie are 
drept scop să aşeze pe un nou făgaş relaţiile dintre 
state. Mulţi analişti spun, în esenţă, că vântul istoriei 
şi-a schimbat direcţia. Stanley Fischer sublinia şi el că 
era globalizării „a luat sfârşit”, precizând prudent: „cel 
puţin din perspectiva SUA şi a Marii Britanii”. Adică, 
adăugăm noi, a principalilor promotori ai acestui 
proces. Globalizarea este un proces planetar, care are  
drept principale puncte de sprijin organisme 
internaţionale, cum ar fi Organizaţia Mondială a 
Comerţului. La urma urmei, un procesansat în spiritul 
multilateralismului şi care trebuia să sprijine această 
evoluţie. În momentul de faţă, pare că şi globalizarea, şi 
instituţiile care o sprijină sunt confruntate cu dificultăţi 
reale. Uniunea Europeană simbolizează 
multilateralismul. Adică, tocmai valoarea faţă de care 
mersul istoriei pare că şi-a întors spatele.
Dintr-o asemenea analiză nu poate lipsi ceea ce putem 
numi „biciul asiatic”. Nu avem în vedere biciul 
productivităţii, al competitivităţii, ci „biciul” reprezentat 
de modelul de dezvoltare asiatic, aflat la antipodul celui 
european. Cel european este suprastatal, cel asiatic, 
interstatal. Dacă vreţi, bilateral. Şi aici, el se întâlneşte 
cu noua direcţie de evoluţie inaugurată de administraţia 
Trump. Statele trebuie să fie subiectul oricăror 
înţelegeri, ele trebuie să reprezinte subiectul real al 
vieţii internaţionale, iar nu uniunile încoronând şi 
exprimând aranjamentele multilaterale etc. Asia se 
dezvoltă şi devine, treptat, treptat, motorul economic al 
lumii. Este această performanţă asociată cu modelul 
interstatal? Dificil de spus, dar percepţia publică este 
liberă să facă această asociere, cum poate să facă şi 
asocierea dintre redresarea lentă a Uniunii şi 
multilateralismul modelului său.
 După opinia noastră, multilateralismul este 
singura soluţie pentru statele europene. Să nu uităm că 
peste două, trei decenii, nici un stat european nu va 
deţine mai mult de un procent din populaţia lumii. Iar 
Uniunea, în ansamblu, va avea o pondere de 5-6 
procente în populaţia lumii. Vor mai putea statele 
europene să alerge, singure, într-o competiţie globală 
din ce în ce mai aspră? Pentru statele europene, viitorul 
înseamnă „împreună”. Dar ce înseamnă „împreună”? 
De aici încep discuţiile. Recent, Xavier Solana a publicat 
un articol, „European Union first”, în care prima    

 Ţările mai mari sau mai mici au progresat pe 
măsură ce au găsit o cheie potrivită pentru a deschide 
lacătul dezvoltării. Nu veţi găsi în istoria umanităţii 
excepţie de la această regulă fundamentală. Transferul 
ştafetei istorice de la o putere la alta, de la un imperiu 
la altul nu a însemnat altceva decât încoronarea unui 
fapt: noul competitor identificase, între timp, o cheie 
mai potrivită, o combinaţie mai potentă pentru a lua cu 
asalt ierarhiile dezvoltării.
 Când discutăm despre starea Uniunii 
Europene, îndeobşte trecem peste acest aspect 
fundamental. Dacă vom sonda puţin mai adânc, vom 

descoperi imediat că UE este prinsă ca 
într-un adevărat cleşte care, în cazul 
de faţă, ia forma confruntării între 
bilateralism şi multilateralism. Este 
vorba, evident, de o confruntare între două modele. 
Unde se situează Uniunea în această dispută globală? 
Unde mai este multilateralismul? 
 În fond, Uniunea este un model de dezvoltare. 
Un model suprastatal care, până acum, a avut mare 
succes. De ce a aderat Marea Britanie la UE în anii `70? 
Pentru că Uniunea se dezvolta în ritmuri superioare 
Regatului. Exista riscul apariţiei unor decalaje greu de 
recuperat. De ce a ieşit, acum, Marea Britanie? Există o 
multitudine de răspunsuri, dar dintre ele nu poate fi 
exclusă, în nici un fel, perioada dificilă pe care o 
traversează Uniunea. Poate şi influenţa excesivă a 
Germaniei, deloc surâzătoare Londrei (ca şi 
Washington-ului), poate şi puterea supradimensionată 
a birocraţiei de la Bruxelles. În mod cert, UE nu mai este 
puterea în expansiune de altădată. Prima dovadă în 
acest sens fiind chiar faptul că a devenit locul privilegiat 
în care s-a retras criza. Astăzi, Uniunea încă nu a atins 
nivelul activităţii economice dinainte de criză, iar 
procesul de redresare se află mult în spatele celui 
consemnat în SUA. În 2014, Uniunea era prima putere 
economică a lumii; în momentul de faţă, este a doua 
(fiind depăşită de SUA), iar la începutul deceniului viitor 
va fi întrecută şi de China. 

 Când Donald Trump a proclamat 
„America first”, când a hotărât  
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