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Urăsc  
„realismul” politic! 

Am trăit un moment de profundă revoltă la 
începutul acestui an parlamentar. Multe dezbateri au  
fost dificile în Grupul socialist; niciuna care să-mi 
creeze insatisfacţia şi tristeţea pe care mi le-au generat 
dezbaterea despre recunoaşterea Kosovo. Nu 
dezbaterea în sine. Ea a fost, aş putea spune, 
excelentă; intervenţii multe; argumente şi mai multe; 
concluzii individuale bazate pe valori şi principii, în 
majoritatea lor. 

Ceea ce m-a uimit a fost concluzia finală, 
după ore întregi de discuţii. Noi, socialiştii, vom 
saluta declararea unilaterală a independenţei şi susţine 
recunoaşterea noului stat. Venea împotriva şi părea 
luată în ciuda raţiunilor invocate până atunci de cei 
mai mulţi. Aşa voiau unii dintre lideri, „interesele de 
stat" au primat, a fost o greşeală de raţionament?! 
Nici nu are importanţă explicaţia. Mi-am amintit doar 
cu neplăcere de situaţii similare petrecute acasă, la 
Camera Deputaţilor. Asemenea întâmplări reprezintă 
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subminări periculoase ale spiritului democratic; când 
se petrec în parlament, sunt şi mai grave. Până atunci, 
nu le observasem în grupul nostru de la Bruxelles; 
cred că lipsa lor fusese principalul argument care m-a 
făcut să prefer întotdeauna, fără ezitări, activitatea la 
Parlamentul European celei din ţară. 

Grupul s-a divizat efectiv. Nu e vorba de a 
vota cu inima îndoită o anume hotărâre chiar dacă nu 
eşti total convins. Acest lucru e firesc; în ciuda 
valorilor comune, suntem totuşi diferiţi. A fost o 
ruptură reală. Liderii au exprimat nişte opinii. Mulţi 
dintre membri, opinii opuse. Socialiştii români s-au 
aflat printre cei din urmă. 

Nu a fost doar în grupul nostru această 
atmosferă. Popularii au trecut prin momente similare. 
Diferitele delegaţii naţionale s-au rupt în două ele 
însele. Uneori se mai întâmplă ca la un vot o 
delegaţie naţională să facă notă discordantă faţă de 
grupul propriu pentru că ţara din care vine are un 
interes particular în domeniul respectiv.  

Am făcut-o şi noi în privinţa raportului legat 
de activităţile ilegale ale CIA pe teritoriul unor state 
europene. Am preferat să negăm faptele, ca şi 
popularii români, considerând că e mai avantajos 
pentru imaginea ţării. Că lucrurile chiar stăteau aşa în 
acel caz, am dubiile mele. 

În privinţa Kosovo a fost diferit; era o luptă 
între două concepţii despre cum se face politica 
internaţională, o bătălie între „realiştii” şi „idealiştii” 
politicii. 
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„Realismul” politic este din ce în ce mai 
frecvent întâlnit în politica mondială; traduc savant şi 
derutant probabil pentru unii o expresie care în 
engleză sună mai sugestiv – real politics. Este vorba 
de viziunea extrem-conservatoare în care interesul 
politic, militar sau economic al celui mai puternic 
înlocuieşte principiul de drept. Argumente pentru a 
justifica o acţiune sau poziţie se găsesc oricând; dacă 
nu există, pot fi inventate. Sofiştii erau mici copii în 
privinţa demonstrării adevărului contrariilor... 

Adepţii principiului lipsei de principii susţin 
că aşa s-a întâmplat mereu iar istoria vine cu 
numeroase exemple în sprijinul lor. Aş fi însă tentată 
să afirm că administraţiile americane l-au 
transformat, în timpul din urmă, în regulă. Evident că, 
din păcate, viziunea nu este absentă nici în politica 
europeană. 

În cazul Kosovo, cei care considerau că este 
oportun pentru interesele lor să se recunoască noua 
entitate s-au deghizat în fundamentalişti ai drepturilor 
omului; alături de ei, ca întotdeauna, combăteau nişte 
naivi şi sinceri apărători ai acestora. 

„Idealiştii” se mai agaţă încă de ideea că 
principiile şi valorile, dreptul internaţional trebuie să 
fie apărate. Nu sunt puţini dar uneori sunt duplicitari; 
aşa mi s-au părut atunci unii colegi. Am declarat-o 
public şi scriind pe blog în ziua respectivă rândurile 
pe care le reproduc în continuare. 

• Se întâmplă în istorie ca cetăţenii să aibă de 
multe ori alte opinii decât statele în care trăiesc; ca 
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reprezentanţi ai acestor cetăţeni este obligaţia noastră 
să le exprimăm şi apărăm poziţiile, chiar atunci când 
sunt diferite de ale guvernelor lor; spun asta pentru că 
multe guverne europene au decis să recunoască 
independenţa unilateral declarată a regiunii kosovare. 

• Nu există în istorie evenimente sui generis. 
Totul este un rezultat al trecutului şi modifică viitorul. 
Ca legiuitori, putem stabili regulile de respectat în 
viitor; este o naivitate însă să credem că putem 
controla realitatea şi interzice tuturor agenţilor istoriei 
următoare să folosească Kosovo ca pe un precedent. 

• Cine nu apără forţa dreptului admite 
dreptul forţei! Recunoscând Kosovo aplicăm încă o 
lovitură - ultima?! - ordinii juridice postbelice şi 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

• Pentru coerenţa noastră şi pentru toţi cei 
care gândesc pragmatic am o întrebare. Putem, la 
limită, accepta şi renunţarea la principii dar o raţiune 
pentru asta trebuie să avem. Măcar una pragmatică. 
Eu nu o văd şi, drept urmare, întreb - Qui prodest? 

 
* 

 
În ziua deschiderii Jocurilor Olimpice, în 

Georgia, tensiunile generate de tendinţele separatiste 
ale Osetiei degenerează în conflict armat intern; 
conflictul se internaţionalizează imediat prin 
intervenţia Rusiei. Războiul distruge vieţi, bunuri şi 
destine. 
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Dincolo de diferenţe, Osetia de Sud şi 
Kosovo sunt în aceeaşi situaţie. „Comunitatea 
internaţională” critică azi ceea ce lăuda ieri. Şi invers; 
preşedintele georgian este erou sau victimă, şeful 
sârbilor judecat la Haga...  

În fapt însă, după Kosovo, suntem reduşi la 
tăcere; putem inventa numeroase justificări dar ele 
vor rămâne vorbe-n vânt; aşa cum au ajuns principiile 
noastre. 

Urăsc* realismul politic şi nu găsesc nicio 
satisfacţie când ajung să spun: „Nu v-am spus eu că 
aşa o să se întâmple?!” 

 
 
 

Cronica Română, august 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ura poate fi un sentiment intelectual foarte sănătos dacă reuşeşte să ne 
trezească din somnul raţiunii. Totuşi, cei care nu au ajuns să urască 
„realismul” politic, nu sunt automat idealiştii care iubesc principiile şi 
apără valorile. În politică, între iubire şi ură se întinde mereu marea 
indiferenţă... 
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Secvenţe europene 

De la distanţă, păreau aproape vii. Au 
populat parterul timp de o săptămână, aducând 
printre noi o lume deseori ignorată. Chipurile aveau 
în comun doar culoarea neagră a pielii. Grupul de 
tineri care a realizat aceste personaje, în mărime 
naturală, şi-a atins scopul - să ilustreze diversitatea 
umană şi culturală a unui continent pe care îl gândim, 
dacă o facem, drept omogen. 

„Săptămâna Africii” la Parlamentul 
European a creat o atmosferă specială, colorată şi 
sonoră, în toate spaţiile de circulaţie. La cantină, am 
putut simţi şi gustul Africii. Dar în sălile de şedinţă, 
comisiile îşi desfăşurau reuniunile mai curând 
nepăsătoare la problemele cu care africanii se 
confruntă. Multe dintre ele sunt moştenire a epocii 
coloniale. Ţările dezvoltate nu sunt străine însă nici 
de alte probleme, mai recente... 

Se lucrează pretutindeni. La o comisie, doi 
liberali votează împotriva propriei lor idei. Le trecuse 
prin minte să ceară standardizarea încărcătoarelor de 
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telefon. Dacă vi se pare o propunere minoră uitaţi-vă 
prin casă, să vedeţi câte încărcătoare diferite există. 
Trăim într-o societate în care, de la puştimea de clasa 
primară până la străbunicii în cârje, fiecare are telefon 
mobil; cel puţin unul. Lucrul este evident chiar şi în 
România. Pusă în practică, ideea ar fi realizat 
economie de resurse materiale, energie şi bani. 
Comoditatea de a căra un singur încărcător şi 
posibilitatea de a împrumuta unul de la oricine, la 
nevoie, sunt doar detalii... 

Propunerea de a finanţa o cercetare în acest 
sens a fost totuşi respinsă; popularii şi liberalii s-au 
dovedit, din nou, foarte uniţi; cu iniţiatorii în frunte. 
În entuziasmul generat de ideea lor deşteaptă, uitaseră 
din ce grup politic fac parte şi ce interese reprezintă. 
Li s-a amintit probabil şi, fără să mişte în front, au 
aruncat proiectul la coş. Va mai sta probabil câţiva 
ani buni acolo până ce companiile producătoare vor 
considera că vânzarea încărcătoarelor aduce un profit 
prea mic ca să mai merite „efortul”... 

Într-o altă reuniune se prezintă proiectul 
studiului care trebuie să fundamenteze „Strategia 
Europeană privind accesul populaţiei rome pe piaţa 
muncii”. Pasiunea Dreptei este foarte mică pentru 
temă. Un singur reprezentant rămâne în sală. Are 
interes. Nu pentru romi ci pentru modul în care 
aceştia sunt prezentaţi - o comunitate etnică 
discriminată căreia trebuie să i se garanteze anumite 
drepturi. Vânează imediat slăbiciunea şi dezvoltă 
tema preferată – cea a drepturilor colective de care 
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minorităţile etnice - altele decât cea romă, se înţelege 
- ar trebui să se bucure în statele în care trăiesc. 
Discursul îmi este cunoscut de acasă; şi colegul... 

Sunt îngrijorată de altceva. Aud că romii sunt 
o „minoritate transnaţională”. Cinic vorbind, ei sunt 
ai nimănui chiar dacă, în număr diferit, trăiesc în 
fiecare ţară. Totuşi, doar cinci la sută sunt nomazi. În 
fapt, guvernele vor să paseze Uniunii Europene 
responsabilitatea pe care o au pentru aceşti cetăţeni, în 
mare măsură defavorizaţi economic şi cultural. 

Un program şi un fond european pentru romi 
sunt, cu certitudine, binevenite. Ele vor rămâne însă 
inutile dacă Statele Membre nu vor pune în practică 
programul sau folosi eficient banii alocaţi. 
Excluderea socială şi discriminarea nu dispar printr-o 
directivă. Este nevoie de o schimbare profundă, de la 
bază. Schimbarea nu-i priveşte doar pe excluşi sau 
discriminaţi, cum ne este uşor să credem, ci şi pe cei 
care-i exclud şi discriminează pe alţii. 

Altfel, se repetă eroarea din campania anti-
corupţie; ea şi-a propus să-i descopere – pe bună 
dreptate - pe marii corupţi. A pierdut din vedere însă 
căutarea marilor corupători. Cine sunt ei?! Este o 
întrebare care l-ar fi redus la tăcere şi pe vorbăreţul 
purtător de cuvânt al comisarului Barrot, cel decretat 
„eroul” negativ al săptămânii trecute pentru 
declaraţiile sale despre România. Sau credeţi că nu?! 

 
 
 

Cronica Română, septembrie 2008 
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Fără răvaşe  
şi fără plăcintă… 

A trecut prima plenară în exil la... Bruxelles. 
Plafonul de la Strasbourg este încă în lucru. Dacă 
dorinţa celor care lucrează în turism şi a 
comercianţilor din regiune ar fi putut să-l repare, s-ar 
fi reparat instantaneu. Pierderile economice produse 
de lipsa noastră sunt pentru ei masive. 

Pentru noi însă, doar câştiguri. Nu mai 
pierdem timp, nu mai cheltuim bani, nu mai avem 
sentimentul de nomad pe care ni-l dau „cantinele”, 
cutiile în care împachetăm, vinerea dinaintea plenarei, 
dosarele, materialele, cărţile şi pantofii de schimb, 
pentru a le expedia la Strasbourg... 

Ne temeam că dezbaterea despre Georgia, ca 
orice polemică de actualitate, va umbri prezentarea 
Pachetului social şi va slăbi reacţiile opiniei publice. 
Ecouri puternice nu a avut dar nu a fost problema 
conflictului georgian cea care l-a umbrit. El însuşi a 
fost doar umbra a ceea ce ne aşteptam să fie. 
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