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Integrarea europeanã
ºi dilemele
ºtiinþelor politice

Procesul de integrare europeanã, în general, ºi dificultãþile de extin-
dere spre est a Uniunii, în special, au creat un context în care devine
d in ce în mai evident cã redefinirea unor concepte fundamentale ale
ºti inþelor politice este inevitabilã. Deºi argumentele euroscepticis-
mului sînt multe ºi rafinate, existã ºi opinii conform cãrora ceea ce
se întîmplã în prezent pe scena europeanã este de bun augur, ºi cã
experimentarea unor forme noi de comunitate politicã poate spori
gradul de libertate ºi de participare democraticã a unui numãr în-
semnat de persoane din regiuni întinse ale lumii.

Într-un studiu dedicat relaþiei dintre cetãþenie ºi identitate naþio-
nalã, problemã exploratã în contextul integrãrii europene, Jürgen
Habermas, unul dintre autorii care au dominat cu autoritate dezba-
teri le  în aceastã materie din anii ’90, semnaleazã în acest sens cîteva
probleme fundamentale.

Nu se poate trece cu vederea, spune Habermas, cã atît conceptul
de in tegrare politicã, cît ºi noþiunea de proces democratic, a cãror
aplicare la nivel european este o preocupare majorã a zilelor noas-
tre, au fost experimentate pînã în acest moment doar în cadrul state-
lor naþionale. Felul în care Comunitatea Europeanã a reuºit, cel pu-
þin în cele de pînã acum, sã instrumentalizeze cele douã concepte,
trez eºte suspiciuni dacã nu cumva „aºteptãrile normative pe care
le-am asociat cu rolul cetãþeniei democratice au fost întotdeauna
pure iluzii. Nu cumva simbioza temporarã a republicanismului cu
naþionalismul n-a fãcut altceva decît a mascat faptul cã exigenta no-
þiune a cetãþeniei se potriveºte, în cel mai fericit caz, relaþiilor mai
puþin complexe pe care le putem întîlni în comunitãþi omogene din
punct de vedere etnic ºi cultural?” Rãspunsul pe care îl dã chiar au-
torul citat cu cîteva pasaje mai încolo este fãrã echivoc: „Ideea repu-
blicanã clasicã a integrãrii politice conºtiente a unei comunitãþi de
persoane libere ºi egale este un concept mult prea concret ºi mult
prea simplu, mai ales dacã îl folosim în condiþii moderne avînd în
vedere o naþiune, adicã o comunitate, care este omogenã din punct
de vedere etnic ºi caracterizatã prin tradiþii ºi istorie comunã.”
 (Habermas, 1995: 265-266 respectiv 269.)

Performanþele statului-naþiune în privinþa acestor funcþii de bazã
au fost într-adevãr remarcabile, precizeazã Habermas într-un alt loc,
acesta reuºind în opinia lui sã ofere un cadru stabil pentru „o solida-
ritate abstractã, mediatã pe cale legalã” prin instituþia cetãþeniei ega-
litare, precum ºi o legitimitate democraticã bazatã pe participare po-
liticã ºi o formã eficientã de integrare socialã: „pentru a-ºi îndeplini
funcþia integrativã cetãþenia democraticã trebuie sã însemne mai
m ult decît un simplu statut legal, ºi anume, trebuie sã devinã foca-
rul culturii politice comune”. (Habermas, 1996: 289.) Avem toate
m otivele însã, precizeazã tot Habermas, sã ne îndoim cã aceleaºi idei
funcþioneazã la fel de bine în condiþiile societãþilor care devin din ce
în ce mai complexe ºi mai diverse.

Diversitatea formelor de viaþã, în sensul cultural, etnic sau religios
al termenului, este, în opinia lui Habermas, o realitate a zilelor noas-
tre care ne îndepãrteazã pe zi ce trece de formatul statului-naþiune.
În aceste condiþii, ori de cîte ori ne întîlnim cu faþada îngrijitã a omo-
genitãþii culturale avem toate motivele sã suspectãm „susþinerea prin
metode opresive a unei culturi majoritare hegemonice”. În condiþiile
lumii contemporane realitatea societãþilor multiculturale „nu are al-
ternative decît dacã recurgem la politici de purificare etnicã”. (Ibid.)

Soluþia pe care Habermas o  întrevede în faþa acestei provocãri es-
te renunþarea la naþionalism ºi înlocuirea acestuia cu un patriotism
constituþional , introducînd astfel un concept care a cîºtigat notorie-
tate în dezbaterile din ultimii ani. „Dacã diferitele subculturi cu ca-
rac ter etnic, cultural sau religios doresc sã convieþuiascã ºi sã inte-
racþioneze în condiþii de egalitate în cadrul aceleiaºi comunitãþi poli-
t i ce,  cultura majoritarã trebuie sã renunþe la prerogativul istoric de a
defini termenii oficiali ai culturii politice generalizate menitã sã fie
îm pãrtãºitã de toþi cetãþenii, indiferent de provenienþa ºi de forma de
viaþã a acestora. Nivelul acestei culturi politice trebuie separat cu gri-
jã de nivelul subculturilor ºi al identitãþilor prepolitice (inclusiv de
cel  al majoritãþii), care meritã sã fie protejatã fiecare în egalã mãsurã
din moment ce se conformeazã cu principiile constituþionale.  Pe
aceastã bazã naþionalismul poate fi înlocuit cu ceea ce am putea
numi patriotism constituþional.” (Ibid., italice în original.)

Consecinþele normative ale acestor opinii sînt semnificative. Se
impune în primul rînd admiterea nevoii de redefinire a conceptului
trad i þional de cetãþenie, care trebuie sã devinã „un cadru potrivit
pentru dialectica între egalitatea conceputã în sens legal ºi cea actua-

lã”, capabil sã acomodeze forme diverse de viaþã. În al doilea rînd,
statul constituþional modern trebuie sã adopte o „autodefinire efec-
tuatã în termeni ’post-naþionali’”. Sub presiunile pluralizãrii interne
ºi ale globalizãrii din exterior „statul-naþiune nu mai poate asigura
un cadru propice pentru cetãþenia democraticã în viitorul apropiat.
Ceea ce pare necesar este dezvoltarea unor capacitãþi pentru acþiune
politicã atît la nivelele supra-statale, cît ºi la cele inter-statale.”
 (Habermas, 1996: 293.)

În pofida gravitãþii formulãrilor la care recurge Habermas, mare-
le filosof manifestã un optimism moderat privind ºansele de reuºitã
ale omenirii în faþa acestor provocãri. Soluþia o vede în apariþia regi-
murilor supranaþionale de tipul Uniunii Europene, în cadrul cãrora
idealul republican poate fi salvat prin transcederea atît a limitelor cît
ºi  a limitãrilor statelor-naþiune. În opinia lui „cele patru libertãþi” ale
Tratatului Comunitar, împreunã cu prevederile Tratatului de la
Maastricht vor avea efectul unei mobilitãþi orizontale sporite în spa-
þiul Uniunii, ceea ce va multiplica ocaziile de contact între cetãþenii
comunitari aparþinînd diverselor grupuri etnoculturale. Imigraþia
d in Europa Centralã ºi de Est cît ºi din Lumea a Treia, chiar dacã va fi
þinutã sub un control riguros, va spori ºi ea caracterul multicultural
al societãþilor din þãrile membre. Aceste modificãri ale structurii po-
pulaþiei vor genera tensiuni în mod inevitabil, însã dacã ele vor fi
„procesate în mod productiv”, pot deveni sursa unei mobilizãri so-
ciale creative, ale unor miºcãri sociale noi, care ar putea juca un rol
hotãrîtor în trezirea interesului cetãþenilor unionali pentru proble-
mele publice. Habermas este încrezãtor, totodatã, în rolul pe care
elitele culturale ºi mass-media îl vor juca în crearea unei opinii pu-
blice europene ºi în conturarea acelui „patriotism constituþional eu-
ropean” pe care îl vede realizabil aidoma exemplului elveþian.

În general, Habermas considerã cã dupã epuizarea experimente-
lo r imperiale, Europei i s-a dat o ºansã nouã. În valorificarea ei nu se
mai poate folosi, însã, de vechile metode ale politicii impuse cu for-
þa. Dacã ºansa existã într-adevãr, aceasta nu poate fi exploatatã decît
prin „proces non-imperial bazat pe ajungerea la înþelegere cu, ºi în-
vãþarea de la, alte culturi”. (Habermas, 1995: 270-271.)

Nevoia unei abordãri post-naþionale este tema care îl preocupã ºi
pe Andrew Linklater, specialist în relaþiile internaþionale, într-o im-
portantã lucrare recentã (Linklater, 1998). Unul din motivele recon-
siderãrii conceptului de comunitate politicã care îl preocupã pe Lin-
klater este legat tocmai de conºtientizarea crescîndã, în teoria politi-
cã ºi socialã contemporanã, a incompatibilitãþii dintre un iversalis-
mul etic ºi respectul pentru diversitatea umanã. Nevoia realizãrii
unui  echilibru între universalitate ºi diferenþã are consecinþe în mod
inevitabil ºi în ce priveºte arhitectura statului, care va fi nevoit, susþi-
ne L inklater „sã renunþe la multe din puterile sale suverane clasice
ºi la presupoziþiile sale naþionaliste, urmînd sã angajeze autoritãþi
sub -naþionale sau sub-statale, precum ºi transnaþionale într-un sis-
tem  efectiv de administrare comunã.” Aceste „autoritãþi” nu ar fi su-
verane în sensul clasic al termenului, „dar vor încuraja proliferarea
loialitãþilor ºi identitãþilor”, contracarînd astfel caracterul totalizator
al conceptului clasic al cetãþeniei. (Linklater, 1998: 197.)

Transformãrile intervenite în caracteristicile comunitãþii politice
vo r avea ca efect, printre altele, ºi „divorþul cetãþeniei de stat”, ceea
ce implicã în mod inevitabil reconsiderarea radicalã a conceptului
de cetãþenie. Ceea ce se întîmplã în contextul Uniunii Europene, în
special dupã momentul Maastricht, este în opinia lui Linklater un
prim pas spre o cetãþenie transnaþionalã . Decuplarea noþiunii de
cetãþenie din contextul naþional înseamnã în mod implicit cã diferi-
tele forme de manifestare a conceptului vor viza de acum încolo pa-
tru spaþii geografice posibile: localitatea sau regiunea restrînsã, sta-
tul, o regiune internaþionalã ºi lumea propriu-zisã. Aceastã evoluþie
va exercita o presiune asupra fuziunii dintre suveranitate, teritoriali-
tate ºi cetãþenie care a fost temelia filosofiei politice de mai bine de
trei sute de ani, în aºa numita erã westfalianã. În interpretarea lui
Linklater, caracteristica principalã a comunitãþii politice „post-west-
faliene” este tocmai eliberarea conceptului de cetãþenie din aceastã
fuziune, ºi recunoaºterea cã ea poate fi într-o relaþie multiplã cu au-
toritãþile de diferit nivel ºi cu diferitele forme de loialitate.

Era „post-westfalianã” este caracterizatã printr-un „angajament
normativ” pentru drepturile civice, politice, sociale ºi culturale ale
cetãþenilor. Formele acestor drepturi sînt variate ºi inovative în multe
privinþe, aflãm de la Linklater, incluzînd „drepturi sociale transna-
þionale” (de mare importanþã în contextul globalizãrii capitalismu-
lui), elementele unei „democraþii internaþionale” (prin devoluþia
puterii la autoritãþi sub-statale care dobîndesc un statut în dreptul
internaþional ºi devin astfel actori independenþi într-o democraþie
supra-statalã), sau ale unei „democraþii cosmopolite” chiar (prin
implicarea cetãþenilor ºi a strãinilor într-o activitate legislativã comu-
nã în cadrul unei comuniuni de discurs deliberativ), cît ºi mãsuri
speciale (politici de recunoaºtere oficialã, diferite forme de autono-
m ie ºi dreptul de a fi reprezentat în organizaþii internaþionale) meni-
te sã previnã marginalizarea regiunilor ºi culturilor vulnerabile care
sînt frecvent neglijate de cei influenþi.

Modificãrile pe care le va suporta comunitatea politicã vor avea
drept urmare ºi o „extindere” a noþiunii de cetãþenie, atît pe orizon-
talã cît ºi pe verticalã. Forme „înalte” ale cetãþeniei se întrevãd deja
în „societatea internaþionalã europeanã”, iar formele mai „joase”
sînt menite sã sporeascã puterile comunitãþilor locale ºi ale „naþiu-
ni lor minoritare”. Privitã din aceastã perspectivã „Europa rãmîne lo-

cul cel mai încurajator pentru dezvoltarea unor forme noi de comu-
nitate politicã, care promoveazã autonomia umanã în condiþiile în
care statele au capacitãþi reduse de garantare a drepturilor pentru
toþi cetãþenii”. Aranjamentele post-westfaliene vor reuºi totodatã sã
reconcilieze într-o mãsurã mult mai mare cerinþele universalitãþii
cu cele ale diversitãþii, prin asigurarea unui echilibru între loialitãþile
locale ºi naþionale pe de o parte, ºi afinitãþile mai abstracte de tip
cosmopolit pe de alta. Progresul cel mai semnificativ în aceastã di-
recþie va fi apariþia unor variante de comunitãþi politice care „vor in-
ternaþionaliza demersurile pentru eliminarea formelor nedrepte ale
excluderii”. (Linklater, 1998: 202-203.)

Discursul lui Linklater se întîlneºte cu elemente esenþiale din
previziunile lui Habermas. Dupã toate aparenþele, atît Habermas cît
ºi Linklater sînt convinºi cã diversitatea etnoculturalã a lumii repre-
zintã o provocare majorã faþã de care noþiunile tradiþionale ale filo-
sofiei politice – comunitate politicã, statul naþional sau conceptul de
cetãþenie – se dovedesc a fi neoperante, nerelevante chiar, pierzîn-
du- ºi  capacitatea integrativã care le-a asigurat succesul ºi eficienþa în
ultimele douã secole. Schimbãrile intervenite în situaþia politicã a
lumii, în decursul ultimului deceniu mai ales, impun reconsidera-
rea acestor concepte, susþin cei doi autori iluºtri, ceea ce presupune
explorarea unor direcþii noi ale gîndirii inovative în domeniul ºtiinþe-
lor politice. Amîndoi sînt încrezãtori privind ºansele procesului de
integ rare europeanã, ºi considerã cã ceea ce se întîmplã azi pe scena
po l i t icã europeanã este de bun augur pentru inovaþia socialã ºi etno-
politicã de care stabilitatea lumii are atîta nevoie. Pãrerile celor doi
coincid ºi în privinþa unui viitor mai îndepãrtat, considerînd deopo-
trivã cã formele de cetãþenie „post-naþionalã” sau „internaþionalã”
pe care Comunitatea Europeanã le experimenteazã în momentul de
faþã, sînt doar forme tranzitorii cãtre o „cetãþenie mondialã” care ur-
meazã sã se generalizeze.

Se cuvine menþionatã în acest context ºi poziþia lui Helmut
 Dubiel, care oferã argumente adiþionale, demne de luat în conside-
rare, în susþinerea nevoii de reconsiderare a conceptelor tradiþionale
de integrare politicã (Dubiel, 1998). Dupã ce ne reaminteºte cã no-
þiunea de cetãþenie, în pofida retoricii bazate pe ideea includerii,
ins tituþionalizeazã practic, prin legãtura ei intrinsecã cu statul naþio-
nal, excluderea acelora care nu sînt consideraþi îndreptãþiþi sã bene-
ficieze de avantajele calitãþii respective, Dubiel încearcã sã identifice
acea „formã justificabilã ºi legitimã de excludere”, pe care poate fi
întemeiat conceptul de „cetãþenie europeanã”. Problema astfel for-
mulatã este o veritabilã provocare, din moment ce, dacã ar fi sã re-
curgem la cele douã argumente clasice prin care statul naþional jus-
tificã excluderea – ius sanguinis, respectiv ius solis –, ideea cetãþe-
niei  europene ar putea sã parã din start contradictio in adiecto. Tre-
cînd în revistã forme mai subtile ale argumentelor care pot justifica
excluderea, cum ar fi apartenenþa culturalã sau împãrtãºirea unei
cul turi politice integrative, ºi subliniind ineficienþa acestora în a oferi
o bazã solidã pentru ideea excluderii, Dubiel ajunge la concluzia cã
problema cu care se confruntã noþiunea cetãþeniei transnaþionale ar
putea fi pînã la urmã faptul cã ceea ce se urmãreºte – mai mult sau
mai puþin conºtient – prin procesul de integrare europeanã nu este
al tceva decît „un echivalent supranaþional, european al statului-na-
þiune”, un fel de super-stat european, mai concret. Aceastã formã a
integrãrii politice este bazatã însã, pe solidaritatea dintre membri,
concretizatã în capacitatea moralã de a împãrtãºi resurse materiale
limitate, ceea ce nu se poate pretinde în contextul uniunii statelor
europene contemporane, cel puþin dacã dorim sã evitãm dereglãrile
serioase ale pieþei forþei de muncã sau colapsul sistemului servicii-
lor sociale. În era „post-naþionalã” care se contureazã, trebuie sã se
þinã cont de forme de solidaritate atît la nivel subnaþional cît ºi la cel
supra-naþional, ceea ce impune gãsirea unor forme diferenþiate de
„incluziune reflexivã”. În opinia lui Dubiel, aceste forme inovative
ale integrãrii politice vor dezlega în final tradiþionala unitate dintre
dem ocraþie ºi statul naþional, experimentînd forme transnaþionale ºi
globale ale democraþiei. (Dubiel, 1998: 370-373.)

Î ntr-un studiu dedicat problemei pluralismului în cadrul Uniunii
Europene, Percy B. Lehning este preocupat ºi el de acea „structurã
instituþionalã” care se potriveºte cel mai bine concepþiei „pan-naþio-
nale” a cetãþeniei. (Lehning, 1997: 107-125.) Cu toate cã nu avem
nic i un motiv, afirmã el, sã presupunem cã o „cetãþenie eficientã” nu
este posibilã decît în cadrul statului naþional, ar fi la fel de neînteme-
iat sã ne imaginãm cã prin transcenderea graniþelor ºi prin concepe-
rea formelor transnaþionale ale cetãþeniei, problemele generate de
p luralismul etnic ºi cultural vor dispãrea ca prin minune. Probleme-
le pe care le-am întîlnit în cadrul statului naþional vor fi regãsite cu
siguranþã ºi în spaþiul comun european, unde ne vom lovi probabil
de ºi mai mult pluralism.

În faþa acestei provocãri, soluþia pe care Lehning o întrevede este
abordarea contractarianã, iar forma instituþionalã (de guvernare) ca-
re se potriveºte în opinia lui cel mai bine cu noþiunea reconsideratã a
cetãþeniei este federalismul. Invocînd opinia autorizatã a lui
 Habermas – care la rîndul lui se foloseºte de un termen notoriu con-
sacrat de Rawls –  Lehning opteazã pentru o soluþie federalã în care
diferitele entitãþi naþionale sînt interconectate printr-o culturã politi-
cã comunã, caracterizatã de un consens prin suprapunere (overlap-
ping consensus),  fãcîndu-se astfel un pas important spre depãºirea
situaþiei de mo dus vivendi instabil ce caracterizeazã deocamdatã toa-
te soluþiile alternative federalismului.1 Acest consens prin suprapu-



nere s-ar concretiza în „patriotismul constituþional” al lui Habermas,
regãsit de data aceasta la nivel federal, ºi aceeaºi comuniune de cul-
turã politicã ar putea oferi, în opinia lui Lehning, baza unei identitãþi
comune de cetãþean comunitar, ce ar putea depãºi rivalizarea identi-
tãþilor întemeiate pe apartenenþã naþionalã. (Lehning, 1997: 119)

Din punct de vedere al formei instituþionale viitorul Uniunii Eu-
ropene este deocamdatã incert, ºi este greu de prezis cu certitudine
dacã procesul integrãrii va urma calea evoluþiei spre federalism sau
spre o soluþie interguvernamentalã . Chiar dacã majoritatea teoreti-
c ienilor înclinã sã creadã cã formele de cooperare interguvernamen-
talã vor eºua în administrarea multitudinii de probleme care se vor
ivi cu sporirea gradului de interdependenþã, ºi cã o politicã federalã
ar avea ºanse mai mari în oferirea unei perspective mai prospere ºi
mai sigure pentru cetãþenii Europei, echilibrul între forþele care mi-
l i teazã pentru soluþia federalã ºi cele care urmãresc pãstrarea unui
grad mai mare de independenþã a statelor naþionale pare, deocam-
datã, de neclintit.

O evoluþie recentã, interesantã în acest sens, este totuºi discursul
rostit de Joschka Fischer la Universitatea Humboldt din Berlin, la  12
m ai 2000 (Fischer, 2000). Fãcînd un scurt bilanþ al procesului de in-
tegrare ºi precizînd de la bun început cã sarcina majorã a epocii pe
care o trãim este „sã aºezãm ºi aceastã ultimã cãrãmidã a construc-
þiei europene, integrarea politicã”, Fischer vede douã obiective mari
pentru viitorul imediat: derularea în cel mai scurt timp posibil a
p rocesului de lãrgire spre est ºi sud-est a Uniunii ºi, în mod simul-
tan, menþinerea capacitãþii sale de acþiune.

Între cele douã obiective se poate sesiza uºor o oarecare tensiune,
ceea ce nu-i scapã în mod evident nici lui Fischer, care se întreabã în
felul  urmãtor: „Cum poate fi imaginat un Consiliu al Europei cu trei-
zeci de ºefi de stat ºi de guvern? Cum putem împãca treizeci de inte-
rese, sã luãm decizii ºi sã mai ºi acþionãm în actuala structurã orga-
nizaþionalã a Uniunii? Cum vrem sã evitãm ca Uniunea sã devinã to-
tal confuzã, iar compromisurile sã devinã tot mai stranii ºi tot mai
greu de sesizat, ºi în ultimã instanþã, gradul de acceptabilitate în rîn-
dul cetãþenilor a acestui spaþiu sã ajungã cu mult sub punctul de în-

gheþ?” O serie de întrebãri dificile, la care existã totuºi, spune
 Fischer, un rãspuns foarte simplu: „Uniunea trebuie sã treacã – prin
extinderea sistemului parlamentar – de la uniunea statalã la o fede-
raþie europeanã”. Acest lucru nu înseamnã nici mai mult nici mai
puþin, decît „un Parlament ºi un guvern european, care ºi-ar exercita
efectiv puterea executivã ºi legislativã în cadrul federaþiei”, care la
rîndul ei ar fi bazatã pe un „contract constituþional”.

Pentru ca proiectul federalizãrii sã aibã ºanse de succes, acesta
trebuie sã se bazeze pe o divizare a suveranitãþii între Europa ºi sta-
tele naþionale, astfel încît instituþiile celor din urmã sã nu se devalo-
rizeze ºi sã nu disparã cu totul. Fischer vede posibile divizarea suve-
ranitãþii ºi aplicarea principiului atît de disputat al subsidiaritãþii
doar în mãsura în care Parlamentul european va reuºi o dublã re-
prezentare: „cea a statelor naþionale ºi cea a cetãþenilor Europei”.
A cest lucru însã, poate deveni o realitate „numai dacã Parlamentul
european reuºeºte într-adevãr sã împace elitele politice ºi opinia pu-
blicã a diferitelor naþiuni.”

În afara opþiunii clare ºi ferme pentru federalism, dilemele vechi
reapar, ºi se pare cã nu se poate vorbi de un progres vizibil în depãºi-

rea celor mai îndãrãtnice piedici în calea integrãrii. Noutatea relativã
în poziþia oficialã a Germaniei Federale constã totuºi în lansarea
unei invitaþii de a constitui un grup mai mic, de avangardã, al state-
lor membre, care sã funcþioneze ca „punct gravitaþional”, sau ca
„motorul integrãrii politice”, care „sã conþinã toate elementele fede-
raþiei de mai tîrziu”: un contract european de bazã, un guvern, care
în cadrul Uniunii ar putea reprezenta poziþia statelor membre ale
grupului în cît mai multe probleme posibile, un Parlament puternic
ºi un preºedinte ales în mod direct. Grupul de avangardã – se preci-
z eaz ã în discursul lui Fischer – nu va fi niciodatã exclusivist, va rã-
mîne deschis tuturor statelor membre ºi candidate care îºi vor de-
clara dorinþa de participare.

Elem entul de noutate care va avea cu siguranþã efecte importante
în viitorul apropiat al integrãrii, este declararea fãrã echivoc a faptu-
lui cã „întãrirea colaborãrii nu duce automat” spre obiectivul major:
federaþia europeanã. Acest obiectiv „presupune un act de refondare
conºtientã a Europei”.

Restrîngerea proiectului de federalizare a Europei, cel puþin în-
tr- o  primã etapã, la un grup forte al celor care sînt dispuºi ºi pregãtiþi
to to datã, este semnalul unui realism politic justificat, ceea ce nu îi
va scuti însã pe cei care se vor implica în implementarea acestui pro-
iect, de dificultãþi nebãnuite deocamdatã, datorate complexitãþii ieºi-
te din comun a iniþiativei. Cum evaluarea ºanselor de succes a aces-
tei variante de integrare europeanã nu poate fi sarcina prezentei lu-
c rãri ,  trebuie sã ne limitãm în acest context la semnalarea unei inte-
resante încercãri de evaluare a co sturilor ºi a beneficiilor culturale
probabile ale proiectului de federalizare, realizatã de Peter M. Leslie.

Î ntr-un studiu elegant articulat ºi extrem de bine documentat,
Leslie încearcã sã ofere un rãspuns la o întrebare care surprinde ele-
mente esenþiale ale dilemei europene, formulatã în felul urmãtor:
„Care aspecte ale regimului federal se vor dovedi cele mai eficiente
în valorificarea beneficiilor non-culturale ale unui stat de dimen-
siuni mari, realizînd (sau pãstrînd) totodatã, beneficiile culturale ale
unui stat mai mic?” Sau, altfel spus: „În ce mãsurã este posibil sã
generãm, prin federalizare în sus, un set de beneficii non-culturale

(înainte de toate, economice) la un preþ calculat în termeni culturali
c î t mai scãzut, ºi sã generãm în acelaºi timp, prin federalizare spre
jo s,  un set de beneficii culturale fãrã ca acest lucru sã ne coste în ter-
m eni  no n-culturali (economici ºi de securitate)?” (Leslie,
1996: 123.)

Cu toate cã demersul analitic al lui L eslie este nuanþat, încercînd
sã þinã cont atît de varietatea de puncte de vedere ale estimãrii rapor-
tului cost-beneficii, cît ºi de diversitatea contextelor în care proble-
m a poate apãrea, sau însãºi de relativa ambiguitate ºi de caracterul
p reponderent subiectiv al termenilor „cost/beneficii culturale/non-
cul turale”, concluziile la care ajunge sînt mai mult speculative,
acest lucru semnalînd o datã în plus rãmînerea în urmã a instru-
mentelor conceptuale de care dispunem la ora actualã faþã de com-
plexitatea fenomenelor de integrare etnopoliticã ale lumii contem-
porane.

Agregarea unui bilanþ credibil al costurilor ºi beneficiilor rezulta-
te din federalizarea Europei este deci dificil de realizat. Aspectele de
care orice iniþiativã de acest gen trebuie sã þinã cont privesc nu doar
complexitatea structuralã a problemei, fiind nevoie de reconcilierea

uno r puncte de vedere adesea divergente într-o veritabilã matrice a
relaþiilor etnopolitice, dar ºi dinamica procesului, care implicã un
complex de relaþii dintre „federalizarea în jos” a statelor unitare ºi
„federalizarea în sus” a statelor-naþiune existente.

Co ncluziile care se pot desprinde totuºi din analiza lui Leslie vi-
zeazã în principal douã aspecte. În primul rînd, referitor la întreba-
rea dacã este posibil în principiu sã profitãm de beneficii economice
ºi  de securitate de pe urma federalizãrii la un cost cultural acceptabil
pentru comunitãþile naþionale, pãrerea analistului este cã acest lu-
c ru pare realizabil la prima vedere prin redistribuirea competenþelor
eco nomice ºi de securitate la nivel federal ºi garantarea independen-
þei statelor membre în privinþa politicilor culturale, în realitate însã,
separarea celor douã aspecte este mai anevoioasã. Menirea compe-
tenþelor federale economice ºi de securitate este sã impunã mãsuri
concrete de integrare economicã ºi militarã, la care se adaugã de
obicei, prin natura lucrurilor, ºi obligaþii de protecþie a mediului.
Aceste mãsuri inerente procesului de integrare exercitã o presiune
omogenizantã asupra statelor membre, la care reacþia acestora este
de regulã sporirea suportului public pentru susþinerea culturilor na-
þionale, ceea ce poate frîna, sau bloca în totalitate, demersurile între-
p rinse în vederea federalizãrii.

Al doilea aspect pe care Leslie îl analizeazã este mãsura în care
d iversitatea etnoculturalã ºi lingvisticã este un imbold pentru federa-
lizare, ºi efectul pe care mãsurile de descentralizare îl pot avea asu-
pra aplanãrii tensiunilor ºi a conflictelor din cadrul comunitãþilor
m ixte din punct de vedere cultural. La o primã analizã pare de ne-
contestat, opineazã Leslie, cã descentralizarea în asemenea condiþii
este soluþia cea mai eficientã pentru liniºtirea sentimentelor de fricã
pe care membrii comunitãþilor minoritare o împãrtãºesc, deoarece
o ferã garanþii împotriva asimilãrii ºi asigurã un climat de securitate
co lectivã pentru grupurile respective. Un echilibru providenþial în
divizarea competenþelor la diferite nivele ale aranjamentului federal
„poate deveni un factor important al stabilitãþii pe termen lung”. Ce-
rinþele acestei stabilitãþi impun însã ºi o evaluare privind posibilitãþi-
le de exploatare a libertãþilor astfel cîºtigate, în vederea separãrii ºi
destabilizãrii situaþiei în ansamblu – acestea reprezentînd practic
co sturile probabile ale federalizãrii de care ar trebui sã se þinã sea-
ma. Leslie concluzioneazã în aceastã privinþã, cã o combinaþie a dife-
ri te lor mãsuri de descurajare a separatismului, cum ar fi penalitãþile
economice sau ameninþarea cu forþa militarã, pot asigura doar pe
termen scurt stabilitatea integrãrii de tip federal. Viabilitatea pe ter-
men mediu ºi lung a aranjamentelor federale în condiþiile diversitã-
þii culturale ºi lingvistice poate fi asiguratã doar dacã „acele comuni-
tãþi  culturale care participã în federaþie au sisteme de valori similare,
sisteme care sînt compatibile între ele ºi care se susþin reciproc”.
(Leslie, 1996: 162.)

Dilemele ºtiinþelor politice, în general, ºi ale filosofiei politice
normative, în particular, sînt deci, în contextul procesului de inte-
g rare europeanã, destule ºi profunde. Cum relaþia filosofiei politice
normative – în cadrul cãreia se înscriu majoritatea opiniilor trecute
în revistã în cele de mai sus – cu practica politicii este una destul de
controversatã, atenþionãrile normative ale teoriei neobligînd în gene-
ral pe nimeni la nimic, va fi extrem de interesant de urmãrit dacã în
anii ce vin voinþa politicã va reuºi sã þinã cont de recomandãrile filo-
sofiei politice, sau din contrã, realizînd consecinþele probabile ale
acestor recomandãri, se va replia, retrãgîndu-se în spatele concepte-
lor tradiþionale, încetinind semnificativ procesele de integrare.
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Notã
*     Lehning citeazã urmãtorul pasaj din Habermas: „Într-o viitoare Repu-

blicã Federalã a Statelor Europene aceleaºi principii legale ar trebui sã
fie interpretate din punctul de vedere al diferitelor tradiþii ºi istorii naþio-
nale. Fiecare tradiþie naþionalã trebuie reinterpretatã în aºa fel încît sã
fie relaþionatã cu celelalte culturi naþionale. Toate trebuie interconectate
într-un consens prin suprapunere reprezentat de cultura politicã îm-
pãrtãºitã la nivel supranaþional în cadrul Comunitãþii Europene. O anco-
rare particularistã de acest gen nu poate împieta asupra semnificaþiei
universaliste a suveranitãþii populare ºi a drepturilor umane/omului.”
(Lehning, 1997: 117. Italicele aparþin lui Lehning.)
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