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Wilfried Martens

Europa : lupt şi înving

Cu un cuvânt înainte de Angela Merkel

Traducere din limba engleză
de Alexandru Pătrăşconiu şi Cristian Pătrăşconiu  





O Lord support us all the day long
Until the evening comes,
The shadows lengthen and the busy world is hushed,
The fever of life is over and our work is done.

Then Lord in your Mercy,
Give us a safe lodging,
A Holy rest and peace at the last.
Amen.

Cardinalul John Henry Newman

(The Oxford Book of Prayer, 1988, p. 101)





Cuvânt înainte

Wilfried Martens este unul dintre cei mai distinşi po-
liticieni proveniţi din Belgia ultimilor cincizeci de ani. 
În lunga sa carieră politică, el a luptat întotdeauna cu pa-
siune şi convingere adâncă pentru punerea în aplicare a 
scopurilor sale.

Ceea ce trebuie menţionat mai întâi în acest con-
text este sprijinul încununat de succes pe care l-a acor-
dat federalismului în ţara sa de origine, Belgia. Încă din 
timpul mandatului său ca preşedinte al tineretului CVP 
(Christelijke Volkspartij), din 1967 până în 1972, mani-
festele revoluţionare privind federalizarea Belgiei au fost 
redactate sub atenta lui coordonare. Mai târziu, în cali-
tate de preşedinte al CVP, a reuşit să negocieze Pactul 
Egmont, ale cărui elemente esenţiale formează o parte 
din ceea ce este astăzi Constituţia federală belgiană. A 
fost prim-ministru timp de peste un deceniu ; în aceas-
tă calitate a convins regiunile şi grupurile lingvistice din 
ţara sa, care erau de multe ori în contradicţie unele cu 
altele, de necesitatea cooperării şi solidarităţii.

Încă de timpuriu, Wilfried Martens a fost un euro-
pean devotat. Activitatea marilor oameni de stat europeni 
Konrad Adenauer, Robert Schuman şi Alcide de Gasperi 
a constituit pentru el o sursă iniţială de inspiraţie şi conti-
nuă să-l stimuleze până în ziua de azi. În calitate de consi-
lier al lui Leo Tindemans, Wilfried Martens s-a confruntat 
cu întrebările fundamentale ale Integrării europene încă 
din anii 1960. Contribuţiile sale pentru Europa alcătuiesc 
o listă lungă. Deosebit de importantă a fost activitatea sa



depusă în sprijinul creştin-democraţiei europene şi inter-
naţionale : a fost membru fondator al Partidului Popular 
European (PPE), preşedinte al Comisiei Programului 
din 1976 până în 1977 şi preşedinte al PPE din 1990. A 
prezidat, de asemenea, Internaţionala Creştin-Democrată 
(CDI), Uniunea Europeană a Creştin-Democraţilor 
(UECD) şi Grupul PPE din Parlamentul European, 
timp de mai mulţi ani. Fără eforturile sale, PPE nu ar 
fi cea mai puternică forţă politică de astăzi în Europa.

Angajamentul de neclintit al lui Wilfried Martens, în 
calitate de creştin-democrat, flamand şi belgian, precum 
şi de european devotat, îşi are rădăcinile în efortul său 
constant de a trăi în valorile creştine şi a le pune în prac-
tică în politică. El însuşi spune că toată viaţa şi întreaga 
sa carieră politică constau, în definitiv, în încercarea de a 
aduce oamenii împreună şi a-i împăca în spiritul creştin-
democraţiei.

Deşi Wilfried Martens solicită cu modestie cititorilor 
să judece ei înşişi dacă a avut succes în acest sens, aş dori 
să îi previn – ca şi pe el – şi să spun deja chiar în acest 
punct :

Da, dragă Wilfried, ai reuşit, şi pentru aceasta meriţi 
recunoştinţa noastră.

 Dr. Angela Merkel,
 Cancelar al Germaniei, preşedinte al CDU



Mulţumiri

Volumul de faţă este o versiune actualizată a autobio-
grafiei mele, cu un accent special pe angajamentul meu în 
chestiunea integrării europeane. Ca bonus, există multe 
pasaje extrase şi traduse din versiunile anterioare ale auto-
biografiei mele, şi anume De Memoires : Luctor et emer-
go (Tielt, 2006) şi Memoires pour mon pays (Bruxelles, 
2006). Aş dori să le mulţumesc editorilor, Lannoo şi 
Editions Racine, pentru amabila lor permisiune. 

Doresc să aduc mulţumirile mele speciale lui Hugo 
De Ridder, Steven Van Hecke şi Kostas Sasmatzoglou, 
care m-au asistat în scrierea acestei cărţi. 

Mulţumesc, de asemenea,lui Ivan Delibašic, Richard 
Ratzlaff şi Maureen Epp pentru editare şi, de asemenea, 
lui Peter Flynn, Ingrid Goossens şi regretatei Suzanne 
Walters pentru traducere.



 



Prolog

M-am născut la o mică fermă din Flandra, cu patru ani înainte de 
izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. În acea atmosferă nu se 
întrezărea vreun semn care să sugereze că aş putea juca vreodată un rol 
cât de cât important în viitor. Dar istoricii au arătat că mişcările de în-
ceput îşi au adesea originea în rândurile ţărănimii. Într-adevăr, s-a spus 
că ţara mea a fost mult timp condusă de oameni de la ţară. În cazul în 
care afirmaţia aceasta este adevărată, atunci eu sunt unul dintre ei. Am 
crescut într-o lume săracă, mai degrabă de modă veche. Istoria familiei 
mele este povestea acelor „oameni mărunţi“, atât de tipică în Flandra. 
Înaintaşii mei au lucrat ca muncitori agricoli sau în artizanat, ducând o 
viaţă de sărăcie. O excepţie de la această situaţie a fost cel mai vechi 
strămoş cunoscut, Martens Iacov, care a fost aprod în comuna lui între 
1602 şi 1618. Dar majoritatea înaintaşilor mei au aparţinut clasei mun-
citoare, au avut mulţi copii şi au trăit în anonimat.

Faptul că am devenit politician şi că mi-am dedicat viaţa serviciu-
lui public poate fi atribuit filosofilor şi politicienilor care, după război, 
au pus bazele societăţii europene din vremea tinereţii mele. Trezirea 
mea politică a fost rezultatul influenţei lor. Filosofi ca Jacques Maritain, 
Emmanuel Mounier şi Paul Ricoeur au imprimat Occidentului un nou 
climat intelectual. Ei au pus bazele Europei, aşa cum o cunoaştem as-
tăzi. Acest nou climat intelectual a adus în faţă politicieni de statură 
excepţională, oameni marcaţi de un război care a transformat Europa 
de Vest într-un morman de moloz. Sunt incluşi aici Konrad Adenauer, 
Robert Schuman, Alcide de Gasperi şi Jean Monnet. Aceşti filosofi şi 
politicieni au rămas o sursă constantă de inspiraţie pentru mine pe du-
rata întregului meu parcurs în politică.
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Filosofia lui Jacques Maritain, de exemplu, are în centrul ei fiin-
ţa umană. Oamenii ar trebui, în primul rând, să devină mai umani. 
Procesul de umanizare se desfăşoară, pentru Maritain, în conformitate 
cu viziunea creştină, în opoziţie cu umanismul ateu al socialismului, 
comunismului şi fascismului. Doar printr-o sinteză a două ordine dis-
tincte, deşi niciodată în întregime separabile, se poate realiza un uma-
nism „integral“. Emmanuel Mounier a crezut că va exista o renaştere, 
o renaştere a omului şi a comunităţii. El nu a anunţat apariţia unui nou 
tip de om (spre deosebire de ideologiile fasciste şi comuniste), dar a 
sperat într-o restaurare a valorii absolute a fiinţei umane. Asemenea lui 
Maritain, gândirea sa este creştină, dar el lasă loc pentru credincioşii 
de alte religii, precum şi pentru necredincioşi. Mounier a fost prieten 
şi un inspirator al lui Paul Ricoeur (1913-2005), care, la rândul său, a 
influenţat puternic angajamentul meu politic. Această trăsătură franceză 
iniţială de personalism a avut corespondentul său german, în lucrările 
lui Max Scheler şi Romano Guardini.

Partidele creştin-democrate, care, după al Doilea Război Mondial, 
au înlocuit partidele confesionale catolice şi protestante puternic influ-
enţate de biserici, s-au inspirat din această filosofie a personalismului. 
Diverse elemente ale filosofiei lui Maritain şi Mounier constituie o par-
te integrantă a creştin-democraţiei : integrarea spirituală sau transcen-
dentală în viziunea despre umanitate ; rolul religiei, al creştinismului 
în particular, ca scop final sau scop al existenţei ; primatul comunităţii 
în faţa statului subsidiar, descentralizat ; pluralismul societăţii ; semni-
ficaţia personală şi socială a muncii şi proprietăţii private ; şi aşa mai 
departe. Mai mult decât atât, creştin-democraţia împărtăşeşte perspec-
tiva critică asupra culturii occidentale raţionaliste, materialismului şi 
capitalismului excesiv, exprimată de gânditori personalişti.

Luctor et emergo

Scopul meu în această carte este să arăt cum am transpus această 
sursă de inspiraţie în practica politică : de la perioada de început, ca 
lider al studenţilor, continuând cu vremurile în care am devenit un fla-
mand radical, apoi în calitate de preşedinte al mişcării de tineret creş-
tin-democrate, preşedinte de partid al Creştin-Democraţilor Flamanzi, 
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prim-ministru al Belgiei, preşedinte al Partidului Popular European şi 
preşedinte al grupului PPE din Parlamentul European.

După douăzeci şi cinci ani de creştere a prosperităţii şi de echilibru 
politic, chiar şi Belgia, propria mea ţară, a trecut printr-o criză gravă 
timp de optsprezece luni. În această carte, vreau să arăt cât de complex, 
dar, de asemenea, cât de motivant este să conduci o ţară aflată la conflu-
enţa culturilor latină şi germanică. Cele două partide creştin-democrate 
au fost întotdeauna în frunte, în Belgia, în încercările de a găsi soluţii 
care să fie acceptate atât de vorbitori de franceză, cât şi de flamanzi. 
Din păcate, în timpul unei perioade grele şi dureroase în opoziţie (1999-
2007), cele două partide s-au distanţat. În rândul multor oameni aceasta 
a provocat o reacţie naţionalistă. Inutilitatea acestui fapt a fost evidentă 
în ultimele luni pentru întreaga lume. Ea a avut un efect profund asupra 
mea. Însă mă străduiesc, cu tot ceea ce am mai bun, să fac posibilă o 
re-apropiere între creştin-democraţii din nord şi cei de sud. În cazul în 
care aceasta ar reuşi, impasul belgian ar fi rezolvat imediat.

Am ezitat să scriu aceste memorii. Este un demers incitant, dar aca-
parator. Fiecare poveste de viaţă este o serie de succese şi eşecuri. Ne 
place să ne amintim succesele. Avem tendinţa să lăsăm deoparte eşe-
curile. Cu toate acestea, cele două sunt strâns interconectate. Un eşec 
ascute dorinţa de luptă şi, pentru mulţi, victoriile s-au născut din eşe-
curi. Luctor et emergo  – lupt şi înving ! Întâmplător, acesta este motto-
ul provinciei Zeeuws Vlaanderen (Flandra Zeelandică), nu departe de 
satul meu natal, Sleidinge. Lupt şi, dacă este necesar, merg împotriva 
curentului. Dar dacă viaţa politică este guvernată complet de preocupări 
pragmatice şi dirijate, în cazul în care indiferenţa şi cinismul câştigă şi 
solidaritatea umană dispare, atunci curajul personal este necesar pentru 
a continua să rămâi ferm. Este nevoie de o mare răbdare şi de putere să 
înduri orice, să crezi în orice, să speri la orice şi să perseverezi în tot.

Am citit prea multe memorii pentru a nu realiza că acesta este un 
gen periculos. Scriitorul poate alege să rememoreze amintiri şi anecdo-
te, aşa cum oratorii înnăscuţi o fac uneori în discursurile de după cină, 
cu intenţia principală de a fermeca publicul. Unele memorii sunt un fel 
de auto-glorificare, altele, o încercare de a avea ultimul cuvânt. În timp 
ce unele par să aibă romanul ca sursă de inspiraţie, altele ataşează va-
lorile veşnice la notele de jurnal. Scopul meu principal în această carte 
este acela de a oferi cetăţenilor europeni conştienţi din punct de vedere 
politic – „căutătorilor de valoare adăugată“ – o mărturie personală şi 
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de a împărtăşi experienţele mele de mai mult de o jumătate de secol de 
viaţă politică, atât la nivel naţional, cât şi european.

Ţintesc prea sus  ? La urma urmei, creierul funcţionează foarte se-
lectiv şi, de obicei, devine mai slab pe măsură ce anii trec. Chiar dacă 
am uitat unele lucruri, memoria trecutului meu este extrem de clară 
atunci când mă confrunt cu arhivele parlamentare sau cu înregistrările 
pe bandă ale discursurilor şi interviurilor. Astfel, retrăiesc aceste eve-
nimente, aşa cum au fost : îmi amintesc sentimentul avut în timp ce 
stăteam pe podium, tot felul de detalii revenindu-mi în minte, şi mă 
întorc la detaliile din acea perioadă. Pentru această muncă intensă am 
avut parte de ajutorul unui vechi observator, precum şi de sprijinul unor 
cadre universitare tinere care şi-au scris tezele în domenii ale activităţii 
mele politice.

Această muncă de echipă, cunoştinţele tinerilor şi experienţa celor 
în vârstă, a condus uneori la discuţii aprinse, principala preocupare fi-
ind aceea de a ne păstra cât mai aproape posibil de adevărul istoric, în 
măsura în care acesta există de fapt. În acest sens, scrierea memoriile 
mele a fost o călătorie interesantă în propria mea viaţă. Revăzând do-
cumente, imagini şi reascultând înregistrări, m-am confruntat tot timpul 
cu declaraţiile şi opiniile mele din urmă cu ani de zile. Chiar dacă ele 
au evoluat, am avut totuşi grija de a reproduce cuvintele şi faptele mele 
din acele zile cât mai precis şi cât mai veridic cu putinţă.

Întreaga mea viaţă, întreaga mea carieră politică, a constat în a adu-
ce oameni împreună sau în a-i reconcilia în spiritul creştin-democraţiei. 
Las cititorul să decidă aflând povestea vieţii mele dacă am reuşit acest 
lucru. În ceea ce mă priveşte, pot să mărturisesc că întotdeauna am acţi-
onat în acord cu conştiinţa mea, insistent şi cu o credinţă profundă.

Dedic aceste memorii copiilor mei Chris, Anne, Sarah, Sophie şi 
Simon, şi nepoţilor mei, Alexandru şi Lucas, precum şi tuturor celor 
care se străduiesc să ştie ce fel de angajament politic poate avea sens în 
viaţa unui om.

Bruxelles, 31 decembrie 2008
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Capitolul 1

Privind înapoi în viaţa 
mea

Am acum 72 de ani, şi când privesc în urmă la viaţa mea, imaginile 
tinereţii îmi apar foarte vii în faţa ochilor. Precum mulţi alţii, înţeleg cât 
din ceea ce sunt acum s-a format în acei ani. Mintea mea iscoditoare 
aduna de pe atunci seminţele, care, mai târziu, vor ajunge la maturitate 
în ceea ce va fi temperamentul şi caracterul meu.

Sunt fiu de fermier. M-am născut într-un cătun de lângă satul Sleidinge, 
la douăzeci de kilometri nord est de Ghent, cu patru ani înaintea izbuc-
nirii celui de-al Doilea Război Mondial. Terenul de acolo este foarte 
plat şi pe el sunt o grămadă de canale. Olanda şi Zeeuws – Vlaanderen 
(Flandra Zeelandică) se află la o aruncătură de băţ. Râul Westerschelde 
e la cinci ore de mers pe jos. Casa noastră era situată la jumătatea dis-
tanţei dintre Ghent şi Eeklo, în mijlocul triunghiului format din canalele 
Leie, Ghent-Terneuzen şi Leopold şi am amintiri foarte vii despre stră-
duţele de ţară de la ferma noastră până în sat, despre lanurile de porumb 
viu colorate şi despre peisajele albe de iarnă.

Miezul a orice

Cu toţii purtăm ceva din tinereţea noastră în viaţa de adult. Poţi lua 
băiatul departe de fermă, dar nu poţi niciodată să iei ferma din băiat. 
Mulţi dintre noi ne idealizăm tinereţea, atât în ce priveşte momente-
le bune, cât şi în privinţa celor proaste. Lungile drumeţii pe saboţi de 
lemn, de două ori pe zi, la şcoala sătească ; pâinea de secară şi terciul de 
ovăz cu zer ; asaltul artileriei germane în mai 1940 şi caii care înnebu-
neau, fugind care încotro departe de fermă ; furtul slăninii spre sfârşitul 
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războiului.... Acestea au devenit istorioare pe care ulterior le spuneam 
ziariştilor curioşi. 

Ceea ce îmi amintesc în mod fundamental este cât de grea era viaţa 
la fermă. Tatăl meu se trezea la ora patru şi pleca cu calul şi căruţa 
la fermele din vecinătate pentru a colecta bidoanele cu lapte. Cu efort 
şi mult zgomot descărca acele bidoane grele la lăptăria de lângă casa 
noastră. Zgomotul acesta constituia semnalul nostru de deşteptare : era 
timpul să ne trezim. Ca băietan trebuia să ajut la hrănirea vacilor şi a 
porcilor în fiecare zi, iar după aceea mergeam, pe jos sau pe bicicletă, 
să ascult Liturghia ce se ţinea în sat. După şcoală sau în timpul vacanţe-
lor trebuia să ajutăm la prepararea hranei pentru animale sau la bătutul 
untului. Întotdeauna trebuia să mergem la culcare devreme. Chiar şi în 
timpul verii, ora de mers la culcare era şapte sau chiar opt seara. Şi în 
fiecare seară, făceam mătănii. 

Toate astea par a fi desprinse dintr-un roman pastoral tipic flamand. 
Ne trăiam vieţile pe fundalul acestei mari sinteze care este credinţa ca-
tolică. Credinţa religioasă, marea certitudine, forma, nucleul, miezul 
a orice. Lucrurile erau în regulă pe acea cale. Bineînţeles, probabil că 
părinţii mei aveau adesea dubii şi întrebări, dar aveau şi forţa morală să 
îşi continue lupta şi să facă chiar şi ceva ieşit din comun. În ciuda lipsei 
mijloacelor, ei ne-au oferit nouă, tuturor copiilor, oportunitatea de a stu-
dia. Asta era chiar o realizare în acea vreme. Părinţii mei îşi cunoşteau 
de asemenea lipsurile şi neîmplinirile ; nu urmau să fie canonizaţi drept 
sfinţi. Erau pioşi şi profund religioşi şi îşi trăiau viaţa în conformitate cu 
principiile morale stricte ale Bisericii Romano-Catolice, stricte până la 
extreme, fără să lase loc nici celei mai mici abateri de la regulă. 

Tatăl meu a murit în timpul războiului, iar tatăl vitreg a murit doar 
zece ani mai târziu. Astfel că mama, Virginia Estella, a avut grijă de edu-
caţia celor cinci fii ai ei, dintre care eu eram cel mai mare. Mama mea era 
o femeie puternică, activă şi extrem de talentată. Din păcate, nu a avut 
niciodată posibilitatea să-şi continue studiile. Puţine femei se bucurau de 
acest privilegiu în acelevremuri. Ea a ridicat şi a întreţinut o familie mare 
de una singură : gătea, făcea haine pentru copii şi de asemenea ajuta la 
munca câmpului. Ca şi surorile ei, mama a lucrat de tânără ca slujnică în 
vilele de familii bogate de la marginea Ghentului. Era o lume asemănă-
toare aceleia descrisă de autorul maghiar Sándor Márai. În Confesiunile 
unui înalt-burghez (1934), el scrie că „slujitorii dormeau în bucătărie, care 
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era atât de vastă şi spaţioasă încât părea aproape ca un apartament. Unele 
case de la ţară aveau chiar şi zece sau douăsprezece camere. Bucătarul şi 
slujitorul trebuiau să doarmă acolo unde găteau şi spălau vasele“(Márai, 
versiune franceză, 1993, p. 64, traducerea noastră). 

Munca de fermier nu era foarte apreciată în acele zile. Cei mai mulţi 
fermieri erau atât de săraci încât nu îşi puteau permite nici să-şi cumpe-
re propria lor bucată de pământ, deşi aceasta era dorinţa cea mai ferven-
tă a multora. Practica obişnuită era aceea de a închiria o fermă simplă. 
Scopul principal în viaţă al părinţilor mei a fost să-şi cumpere propria 
lor fermă cu grădină. Am fost însă martorul dezamăgirii profunde cu 
care s-a confruntat atât tatăl meu, cât şi tatăl meu vitreg, care, în ciuda 
tuturor anilor de muncă grea, nu au putut niciodată să îşi permită să 
cumpere pământ.

Era puţin loc pentru sensibilitate şi afecţiune în familia noastră de 
fermieri. Spuneam odată că viaţa mea interioară a fost precum cea a 
unui căprioare timide care apare doar ca să dispară, la fel de brusc, şi 
cât mai iute, în tufişuri. Viaţa mea ar fi fost foarte diferită dacă aş fi avut 
o soră sau dacă ar fi existat o fată undeva în apropierea mea. Ani de zile 
am preţuit o imagine unică, ideală, a Femeii, inspirat de frumoasa mea 
mamă. Am cea mai mare admiraţie pentru mamele din familii numeroa-
se. Sunt mereu emoţionat atunci când le întâlnesc. În decursul timpu-
lui, însă, a trebuit să-mi schimb imaginea despre femei. Am descoperit 
foarte târziu lumea fetelor şi a tinerelor. Aş fi devenit un altfel de bărbat 
dacă aş fi trăit în compania lor. Treptat, am descoperit că femeile au, de 
asemenea, neajunsuri ; precum bărbaţii, pot fi şi ele leneşe sau dezordo-
nate, ba chiar nedemne de încredere. Am întâlnit femei care erau la fel 
de nestatornice precum fluturii şi care erau deschise din punct de vedere 
al sexualităţii, dar care, în acelaşi timp, erau incapabile de orice formă 
de sensibilitate. 

Revoluţia sexuală a izbucnit în 1968. A fost un moment în care miş-
carea feministă a făcut paşi mari înainte. Acestea au fost, de asemenea, 
zilele de aur ale mişcării tineretului creştin-democrat, de care aparţi-
neam ; ambele mişcări au lăsat o amprentă profundă asupra mea şi a 
celor ca mine. În acei ani au fost puse bazele pentru o mişcare largă, 
dinamică, în care femeile aveau să joace un rol extrem de activ. Ele au 
luptat pentru eliberare sexuală şi pentru drepturi egale pentru femei şi 
bărbaţi deopotrivă. Pilula şi alte forme de contracepţie au eliberat fe-



Wilfried Martens18

meile de riscurile imediate ale actului sexual, unul din marile pericole 
ale trecutului. A face dragoste a devenit echivalent cu a fi mai liber şi 
mai fericit. Ambii parteneri au devenit mai conştienţi de sine şi egali. 
Urmarea a fost că multe femei au devenit mai bune. 

Răbdarea lui Iov

M-am căsătorit în 1962, după terminarea studiilor universitare. Soţia 
mea şi cu mine am avut doi copii : un fiu, Chris, şi o fiică, Anne. În 1978, 
fiului nostru, care avea 12 ani atunci, a trebuit să i se amputeze un picior 
în urma unui grav accident de maşină. Mi-au trebuit ani pentru a mă 
împăca cu handicapul sever al fiului meu, dar a existat întotdeauna spe-
ranţa că el ar putea trăi o viaţă destul de normală. Atunci când a suferit 
amputarea am crezut că trăiesc tot ce poate fi mai rău, dar nu era cazul. 

Atunci când Chris a împlinit 21 de ani a trebuit să urmeze un tra-
tament contra unei maladii psihice. Acesta a fost începutul unei lungi 
perioade de agonie. Cei care nu au trecut prin astfel de momente nu 
realizează cât de mare este încercarea şi tragedia pentru părinţi, care se 
întreabă în permanenţă dacă nu cumva sunt ei înşişi vinovaţi. Se spune 
că ai nevoie de energia unui Prometeu şi de răbdarea unui Iov pentru a 
trăi cu o astfel de boală.

Boala fiului meu a avut un efect profund asupra muncii mele de 
politician. Iniţial, nu era clar ce era în neregulă, dar după un an sau doi 
a devenit limpede că procesul era ireversibil. Apoi, boala a început să 
cântărească în mod considerabil asupra muncii mele de prim-ministru. 
Eram sfâşiat în interior, acceptând această sarcină grea, dar, de aseme-
nea, voiam să îmi sprijin fiul. 

Rana s-a adâncit cu trecerea anilor şi a avut consecinţe serioase. Am 
devenit mai puţin încrezător în mine, mai puţin ferm şi mai vulnerabil. 
Tânăr fiind, nu am avut niciodată momente de ezitare. Acum devenisem 
mai prudent, am început să reconsider lucrurile şi să le reexaminez. Am 
mers atât de departe încât nu mai puteam dormi noaptea. Această pre-
siune intensă a început să dispară încet atunci când, în 1992, am decis 
să mă dedic în totalitate preşedinţiei Partidului Popular European, după 
o perioadă de doisprezece ani petrecută ca prim-ministru. Încet, am în-
ceput să învăţ cum să trăiesc cu boala fiului meu, realizând că niciodată 
aceasta nu se va vindeca sau nu va dispărea. 
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Cu toate acestea, o a doua tragedie urma să se abată asupra familiei 
mele. După o lungă şi dureroasă separare de soţia mea, am luat hotărârea 
să mă duc să locuiesc singur în Saint-Gilles din Bruxelles. Acest lucru a 
fost departe de a fi uşor pentru mine, urmând să depăşesc un imens ob-
stacol moral, de vreme ce aveam în spate un fundal catolic şi o viziune 
extrem de ortodoxă despre căsătorie. Au trecut mulţi ani până aveam să 
depăşesc acest obstacol moral şi să atingun anumit grad de echilibru. 

Copiii : centrul fericit al vieţii

Mi-am cunoscut noua mea parteneră în 1988. Faptul că am avut 
copii împreună a făcut ca lucrurile să aibă un sens şi mai pozitiv. Aveam 
şaizeci de ani atunci când s-au născut gemenele noastre Sarah şi Sophie 
şi şaizeci şi patru atunci când am devenit tatăl fiului nostru Simon. 
Copiii au dat vieţii mele un scop total diferit, nou şi pozitiv. Mulţumită 
lor, nu am căzut într-o depresie profundă. 

Indiferent cât de groaznic este un divorţ, eu am avut curajul să fac 
acest pas. Catolicii au fost adesea acuzaţi că sunt ipocriţi : „Ei nu divor-
ţează cu adevărat, ei nu se recăsătoresc, ei doar au o prietenă“. Acum, 
divorţul pare a fi un eveniment de zi cu zi. Nu la fel stăteau însă lucru-
rile cu câţiva ani în urmă. Am fost frapat de ceva ce Mazarine Pingeot, 
fiica naturală a lui François Mitterand, spunea într-un interviu, cu pri-
vire la tatăl său : „Eu pot doar să ghicesc de ce nu a divorţat niciodată. 
N-am vorbit cu el despre asta. În anii 1970, divorţul era încă foarte 
dăunător pentru reputaţia unui politician, dar nu cred că asta l-a deranjat 
prea mult“. 

Aceste schimbări profunde în viaţa mea privată nu au fost ceva despre 
care am vorbit în public. Când s-au născut gemenii, nu am simţit nici cea 
mai mică nevoia de a răspândi vestea. Să ai copii la şaizeci de ani este un 
eveniment care îţi schimbă viaţa. Te gândeşti la asta foarte mult sau, mai 
degrabă, devii conştient de faptul că i-ai adus într-o lume plină de riscuri. 
Am ezitat o clipă, dar apoi am găsit curajul de a merge mai departe. 

Căsătoria are ca finalitate faptul de fi permanentă ; în conformitate 
cu Biserica Romano-Catolică, este o taină indestructibilă. Dar există 
situaţii în care un mariaj încetează să mai existe. Alte biserici au re-
cunoscut acest lucru. Divorţul meu nu a avut niciun efect asupra con-
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vingerilor mele religioase. Nu are nimic de-a face cu faptul de a crede 
într-un Dumnezeu personal – în care eu cred. Evangheliile sunt o sursă 
de inspiraţie pentru acţiunea mea politică şi am citit Biblia în acelaşi 
mod în care aş fi făcut-o cu un roman interesant. 

Nu doresc să fac o apologie a divorţului, dimpotrivă. Un divorţ este 
o încercare grea. Este ca şi cum ai fi naufragiat. Ambii parteneri, cel mai 
probabil, împart responsabilităţile eşecului. Copiii, în special cei mici, 
sunt victimele principale. În ciuda tuturor lucrurilor, e important să re-
cunoşti adevărul şi să ai curajul de a porni din nou, în loc să continui să 
trăieşti o iluzie. 

În trecut, mă bucuram de imaginea unui familist şi tată muncitor. 
S-a întâmplat însă că am fost atât de concentrat pe munca mea de po-
litician, încât nu am auzit ceea ce îmi spuneau copiii mei. Obişnuiam 
să petrec timpul cu ei la sfârşit de săptămână, atunci când mergeam de 
obicei cu toţii la mare. Sunt complet de acord cu jurnalista germană 
Sandra Kegel, cea care a scris că este important că am sprijinit genera-
ţiile tinere şi le-am eliberat de prejudecata că trebuie să fie perfecte în 
viaţa şi în familiile lor. Cei care au copii pur si simplu nu pot face totul 
perfect. 

Copiii aduc cu ei haos, nopţi nedormite şi imprevizibilitate totală. 
Copiii creează limite pentru părinţii lor, dar în acelaşi timp, deschid noi 
orizonturi. Copiii nu doar că îşi limitează părinţii, ci îi fac pe aceştia să 
înţeleagă ceea ce contează cu adevărat. Probabil că ne învaţă să avem 
acea scânteie mică de curaj de a improviza, un pic de fantezie vitală 
care face ca aventura vieţii de familie să aibă valoare. În caz contrar, 
copiii nu ar mai fi în centrul fericit al vieţii – şi oamenii ar trăi pur şi 
simplu într-o rezervaţie concepută pentru a păstra speciile în viaţă. 

Eu nu mai fug la reuniuni seara, şi simt asta ca pe o mare eliberare. 
Am făcut acest lucru timp de treizeci sau patruzeci de ani. Câteodată 
mă întreb, privind în urmă, în ce a constat viaţa mea. Abia am avut timp 
pentru a citi o carte. Am simţit o goliciune interioară care a continuat 
să crească, dar, din fericire, am umplut acel gol ceva mai târziu. Când 
îmi întâlnesc foştii colegi din Parlamentul European şi îi văd la locul 
de muncă, departe de casă săptămână după săptămână şi întotdeauna în 
vreo călătorie, îi întreb adesea dacă mai găsesc timp să fie cu copiii lor. 
Copiii formează nucleul şi viitorul societăţii. Fără copii nu există nici 
o speranţă. 
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Şi El le-a zis, „Oricine va primi pruncul acesta, în numele Meu, pe 
Mine Mă primeşte ; iar oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel ce 
M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este 
mai mare“(Luca 09 :48). 

Un activist flamand 

Aceste amintiri şi reflecţii îmi revin în minte atunci când privesc în 
urmă, aşa cum fac şi acum, la tinereţea mea şi la părinţii mei, mai ales 
la mama mea. Într-o foarte mare măsură, educaţia mea şi-a pus am-
prenta asupra atitudinii mele faţă de femei şi paternitate. Familia mea 
şi viaţa mea privată ar fi fost complet diferite dacă aş fi crescut la oraş. 
Angajamentul meu politic îşi găseşte de asemenea seva în locul în care 
m-am născut. 

Sleidinge, satul meu, a fost foarte mult timp o comunitate închisă. 
Fiecare sat îşi avea dialectul propriu, greu de înţeles de către oamenii 
aflaţi la câteva sate distanţă ; acesta a fost cazul pentru toate satele din 
Flandra. Faptul că vorbeam în dialect a fost unul dintre multele motive 
pentru care vorbitorii de franceză ne priveau de sus, cu o urmă de dis-
preţ. Limba de conversaţie între primarul, notarul, preotul paroh şi pro-
prietarul de fabrică era invariabil franceza, atât în mediul rural, cât şi în 
oraşele din Flandra. Acest lucru nu a fost surprinzător : din cauza lipsei 
de universităţi în limba olandeză, intelectualii erau obligaţi să obţină 
calificări academice în limba franceză până spre finalul anilor 1930. 

Începând de la 14 ani, mi-am abandonat dialectul şi, împreună cu 
aproximativ cinci colegi, am început să învăţ olandeza standard „educa-
tă“ (Algemeen Beschaafd Nederlands sau ABN ; literal, olandeza „stan-
dard civilizată“ sau „educată“). Adjectivul „beschaafd“ a fost abando-
nat ulterior, iar termenul folosit acum Algemeen Nederlands, olandeza 
standard. Principalul nostru exemplu l-a constituit limba vorbită la ra-
dio. Mulţi dintre profesorii de gimnaziu ai acelor zile vorbeau un soi de 
limbă „intermediară“ şi cu siguranţă nu încurajau utilizarea ABN-ului 
sau a olandezei standard. Dimpotrivă, o considerau o expresie a extre-
mismului flamand. Lupta pentru o limbă pură mă stârnea. Aceasta a stat 
la rădăcina trezirii mele politice. 
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Pasul către olandeza simplă a fost, probabil, una dintre deciziile 
fundamentale din tinereţea mea, atât pentru mine, cât, şi pentru mulţi 
alţi tineri. Era o bătălie purtată zi de zi. Necesita tărie de caracter, tre-
buia să te înarmezi în mod constant împotriva excluziunii. Alegerea cu 
hotărâre a olandezei standard era dovada că ai ambiţii mai mari, mai 
ales dacă proveneai dintr-o familie mai puţin avută. Oricine articula 
fiecare cuvânt, îşi făcea, de asemenea planuri să-şi lase în urmă trecutul 
şi să meargă mai departe. Acest lucru a dus la alienare şi chiar la rupturi 
în familii. Iniţial, vorbitorii de ABN erau tachinaţi de prietenii lor, de 
fraţi şi surori. Te imitau, dar în cazul în care observau că nu obţin niciun 
efect, te lăsau în pace. 

Vorbitorii de ABN căutau, prin urmare, compania altor vorbitori. În 
acest mod s-a format o limbă de elită. Te simţeai confortabil doar atunci 
când puteai vorbi limba într-o altă provincie unde erai lăudat pentru pro-
nunţia perfectă. Cei care au promovat această limbă susţineau că flaman-
zii ar trebui să vorbească olandeza standard ; în caz contrar, ei ar rămâne 
oameni inferiori, incapabili să concureze cu vorbitori de limbă franceză, 
belgieni care vorbeau limba foarte bine. Vorbitorul de ABN a făcut un 
efort constant pentru a-şi rafina folosirea limbii, iar asta a însemnat chiar 
să vorbească ca oamenii din Olanda, fapt care i-a iritat pe mulţi. „Au 
ajuns prea mari pentru cizmele lor“, spuneau oamenii. Să nu uităm că 
eram tineri studenţi în acea perioadă şi, în mod paradoxal, am fost nevo-
iţi să luăm distanţă faţă de propriii noştri semeni în scopul de a-i educa. 

Prin cercurile în care se vorbea ABN am intrat în contact cu mulţi 
pro-flamanzi. Am ajuns să cunosc elementele de bază a ceea ce a fost 
cunoscută apoi sub numele de Vlaamse kwestie sau „problema flaman-
dă“. În ciuda faptului că flamanzii erau majoritari în Belgia, vorbitorii 
de limbă franceză aveau controlul. Aceasta a luat forma unei supra-re-
prezentări a vorbitorilor de franceză în guvern, administraţie, armată, 
instanţele de judecată şi în corpul diplomatic. Cei din industrie precum 
şi cei din domeniul artelor îi priveau de sus, cu milă, pe cei care insistau 
să vorbească olandeza. Franceza a fost promovată activ în capitală şi 
în jurul ei, la Bruxelles, prin presiuni sociale şiprin aşa-numitele re-
censăminte lingvistice, care au avut ca rezultat faptul că din ce în ce 
mai multe târguri au dobândit statutul de localitate bilingvă. Numeam 
aceasta „deversarea de petrol de la Bruxelles“, vorbitorii de franceză 
mutându-se în suburbiile flamande ale Bruxelles-ului. 
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Unii oameni – şi au fost câţiva destul de proeminenţi printre ei – au 
crezut că problema se va rezolva de la sine, că majoritatea flamandă se 
va manifesta, în timp, atât în economie, cât şi în politică. Personal, am 
crezut că obiectivele noastre erau de neatins cu această abordare, şi că 
aceasta ar fi putut fi chiar periculoasă. Am fost ferm convins că cea mai 
bună soluţie era înfiinţarea unui stat federal cu o autonomie considera-
bilă atât pentru Flandra, cât şi pentru Valonia.

Starea naţiunii

Ca student la Universitatea Catolică din Louvain, am devenit liderul 
unor asociaţii studenţeşti pro-flamande care doreau să exercite presiune 
asupra guvernului prin marşuri de protest şi manifeste. Punctul culmi-
nant al acestora a fost lupta noastră pentru o Zi Flamandă la Târgul 
Mondial din 1958 de la Bruxelles, care m-a făcut să apar pentru prima 
dată pe prima pagină a ziarelor. Târgul era prima expoziţie consistentă 
de după război. Întreaga lume urma să viziteze Bruxelles-ul, să stea cu 
veneraţie în faţa Atomium-ului şi a tuturor celorlalte tehnologii avansa-
te cu ecrane. Dar pregătirea Târgului se afla doar în sarcina vorbitorilor 
de limba franceză. Era un risc evident ca milioanele de vizitatori să îşi 
formeze o impresie greşită asupra ţării mele. Cât despre noi, Târgul tre-
buia să clarifice faptul că nu mai trăiam în Belgia anilor 1830, ci că ţara 
cuprindea două comunităţi, fiecare cu propriul său caracter, cu propria-i 
limbă şi cultură, şi ambele legate printr-o tradiţie comună şi voinţa de 
a trăi împreună. 

Ca rezultat al presiunii exercitate de demonstraţiile noastre, memo-
rabila Zi Flamandă a Târgului a devenit ziua de duminică, 6 iulie 1958. 
Rectorii universităţilor flamande, miniştrii şi guvernatorii provinciilor 
erau în competiţie pentru scaunele din primele rânduri. În timpul cere-
moniei, un mic grup de „Flamingants“ (extremiştii naţionalişti flamanzi), 
conduşi de un militant flamand, s-a îndreptat spre pavilionul francez, cu 
gândul de a picta ceva peste însemnele franceze. Incidentul a fost relatat 
în presa internaţională, în special pentru că preşedintele Franţei, René 
Coty, urma să întreprindă o vizită oficială două zile mai târziu. 

Pentru o perioadă lungă de timp, şi chiar mai târziu în Parlament, 
am fost acuzat de a fi aruncat aceste bombe cu vopsea în pavilionul 
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francez, arătând, astfel, dispreţul meu pentru cultura franceză. Dar am 
avut un alibi puternic : chiar în acea zi mă pregăteam pentru examenele 
mele de la Louvain şi urmăream totul la radio. Eu nici măcar nu am fost 
prezent la Ziua flamandă, la crearea căreia am contribuit. 

La următorul pelerinaj Yser, o zi anuală de comemorare a flamanzi-
lor care au pierit pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, mi 
s-a permis, student de 22 de ani, să adresez mulţimii un discurs despre 
„starea naţiunii“ flamande, aşa cum era. Am ţinut discursul atunci cu 
toată priceperea tinereţii mele.

„Cei de la putere folosesc Târgul Mondial ca pretext 
pentru a face propagandă în cel mai radical mod posi-
bil forţelor centraliste vorbitoare de limbă franceză de 
la Bruxelles. Noi ştim acum că Bruxelles-ul va deveni 
capitală a Europei. Cei aflaţi la putere vor folosi acest 
fapt, de asemenea, pentru a-i menţine pe flamanzi cât mai 
departe posibil de zone cruciale de putere. Şi într-adevăr 
va fi uşor pentru ei : flamanzii nu posedă nici măcar apa-
ratul de care au nevoie pentru a-şi afirma cultura şi co-
munitatea în interiorul statului belgian, cu atât mai puţin 
în interiorul instituţiilor europene ! Atâta timp cât nu vom 
avea propriile noastre instituţii, vom fi condamnaţi să ră-
mânem pe o poziţie inferioară şi, în ultimă instanţă, vom 
dispărea ca popor. Dar, odată ce flamanzii vor dobândi 
autonomie şi vor fi în măsură să susţină nevoile specifice 
ale economiei flamande, când vor fi capabili să urmeze o 
politică sociale progresistă, în vederea obţinerii prosperi-
tăţii pentru întreaga comunitate flamandă, şi vor promo-
va şi încuraja limba şi cultura olandeză, atunci ne vom fi 
refăcut şi ca popor. Atunci şi numai atunci vom putea să 
lucrăm pentru a construi o comunitate europeană, fără să 
ne fie frică pentru propria noastră existenţă. 

Tineri flamanzi ! Vom fi prima generaţie vorbitoare 
de limbă olandeză într-o Europă mai largă. Şi, precum 
tineretul european, trebuie să devenim extrem de edu-
caţi, compleţi în fiecare accepţiune umană şi reprezen-
tanţi convinşi ai culturii noastre. Dar, spre deosebire de 
tineretul din alte ţări, avem un deficit uriaş de depăşit. 
Olandeza, acea olandeză vorbită rafinată şi educată, este 
o limbă pe care încă nu o stăpânim, şi ne lipseşte de mul-



Privind înapoi în viaţa mea 25

te ori curajul de a o folosi în vieţile noastre flamande de 
zi cu zi. În plus, faţă de această continuă pregătire, trebu-
ie să facem un efort concertat pentru a ne asigura că lupta 
pentru emancipare flamandă reuşeşte. Ştim consecinţele 
acestei lupte : perseverenţă în studiul nostru, sacrificiul 
securităţii noastre, ascetism sever. L-am exprimat în mod 
divers aici, dar este, de asemenea, motto-ul Pelerinajului 
Yser : Totul pentru Flandra, Flandra pentru Hristos. Mun-
ca noastră pentru Flandra este mai puţin împovărătoare 
ştiind că am găsit unitatea şi că putem lucra împreună cu 
tineri de toate opiniile.“

Deşi acest discurs poate suna romantic şi bombastic astăzi, el s-a 
bucurat de multă atenţie la momentul respectiv. Am fost ales preşedin-
te – în calitatea de unic candidat – al asociaţiei studenţeşti a Flandrei în 
anul academic 1958-1959. În anul următor, am devenit preşedinte al sin-
dicatului studenţesc la Universitatea Catolică din Louvain. Contactele 
mele regulate cu Creştin-Democraţii Flamanzi din Parlament care erau 
favorabile cauzei flamande, datează de asemenea din această perioadă. 

În urma studiilor mele în Louvain, am fost chemat la Baroul din Ghent, 
în octombrie 1960. Aveam pe atunci douăzeci şi patru de ani. În ultimul an 
de studiu am fost ales la conducerea Vlaamse Volksbeweging (Mişcarea 
Populară Flamandă), o asociaţie de membri independenţi a căror ambiţie 
era de a acţiona ca un grup de presiune pluralist pentru Flandra. În acea 
perioadă am studiat federalismul, sursa cea mai importantă de inspiraţie 
fiind Études sur le fédéralisme de Robert R. Bowie şi Carl J. Friedrich 
(1960). Comisia Europeană a comandat lucrarea, care cuprindea un stu-
diu şi o comparaţie a diferitelor sisteme federale, incluzându-le pe cele 
ale Republicii Federale Germania, Austria, Elveţia şi Statelor Unite ale 
Americii. Études sur le fédéralisme m-au ajutat să-mi concentrez ideile 
în căutarea unor sisteme rezonabile şi responsabile, în scopul de a refor-
ma statul belgian în conformitate cu principiul „autonomiei în cazul în 
este posibil, puterii centrale forte acolo unde este nevoie“. 

Mi-am pus pe hârtie repede ideile mele pentru o Belgie federală şi 
le-am prezentat la congresul ţinut de către Mişcarea Populară Flamandă 
în Anvers, în 4 februarie 1962. De-a lungul anilor, mulţi au făcut trimi-
teri la acest discurs ca fiind o schiţă fezabilă despre cum se face trece-
rea de la un stat unitar strict la unul de tip federalist unionist. Timp de 
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treizeci de ani, această noţiune a dat firul de aur în lupta mea politică, 
în calitate de lider de partid sau de prim-ministru. Recompensa finală 
a sosit numai în 1993, când federalismul a fost consacrat definitiv în 
Constituţia belgiană. Pe scurt, iată ce am spus la acel moment : 

„Evenimentele politice ale anului trecut arată că re-
formele realizate în structura statului belgian au devenit 
de o importanţă primordială pentru ţară, având în vedere 
faptul că măsurile parţiale luate până în prezent s-au do-
vedit a fi insuficiente şi au dat naştere doar la confuzie. 
Comunităţile flamadă şi valonă trebuie să obţină o auto-
nomie efectivă într-un sistem de stat federal în interiorul 
patriei lor comune. 

În primul rând, teritoriile comunităţilor flamandă şi 
valonă trebuie să fie separate printr-o frontieră de limbaj 
şi recunoscute ca arii culturale omogene separate. Teri-
toriul va forma infrastructura statelor federale Flandra şi 
Valonia. Dacă Mişcarea Populară Flamandă duce o cam-
panie pentru menţinerea a ceva care a fost recunoscut de 
secole ca fiind pământ flamand, nu face asta pentru că ar 
considera pământul ca fiind ceva sfânt, ci mai degrabă 
pentru că pământul este necesar ca fundaţie pe care co-
munitatea flamandă poate permite să funcţioneze propri-
ile-i instituţii. 

Subminarea omogenităţii culturale a Flandrei trebuie 
să fie cu fermitate oprită, motiv pentru care graniţa de lim-
bă trebuie trasată. Într-un sistem federal, frontiera de limbă 
va funcţiona ca graniţă între membrii federaţiei. Frontiera 
de limbă va fi scrisă în Constituţie şi va fi parte a acorduri-
lor fundamentale pe care statul federal va fi construit.

În al doilea rând, comunităţile flamandă şi valonă ar 
trebui să obţină propriile adunări, guverne şi tribunale 
legal recunoscute. 

În acest fel, voinţa poporului flamand va fi auzită pen-
tru prima dată într-o astfel de adunare, în urma alegerilor 
generale şi locale bazate pe reprezentarea proporţională 
absolută. Fiecare adunare va avea suveranitate asupra te-
ritoriului peste care este împuternicită să guverneze şi su-
veranitatea fiecărui membru al statului federal va fi consa-
crată în Constituţie. Guvernul federal se asigură că fiecare 
guvern separat desfăşoară politicile sale potrivit legii. 



Privind înapoi în viaţa mea 27

În plus, instituţiile fiecărui membru trebuie să fie 
completate prin instituirea unui consiliu social şi econo-
mic care va exercita o autoritate de consultanţă şi, even-
tual, obligatorie, al cărui obiectiv va fi să implice mai 
strâns lucrătorii, managementul şi liber-profesioniştii în 
politicile economice. 

În al treilea rând, comunităţile flamandă şi valonă ar 
trebui să dobândească fiecare un grad proporţionat de 
autonomie politică. Mişcarea Populară Flamandă nu pre-
vede o autonomie politică completă nici pentru Flandra 
sau Valonia. Acest lucru ar submina însăşi fundaţia sis-
temului federal, care este în esenţă un sistem conceput 
pentru a distribui puterea politică între federaţie şi fieca-
re dintre membrii săi. Fiecare membru ar trebui să aibă 
autonomie culturală completă, adică, propria politică şi 
legislaţia sub o supraveghere eficace, care poate sau nu 
poate fi stăvilită printr-un vot de acord asupra bugetului. 
Această autonomie culturală va cuprinde învăţământul, 
în conformitate cu legile limbii, cultura (în toate formele 
sale), turismul, educaţia fizică şi sportul, radioul şi tele-
viziunea. Această putere politică este esenţială. În acest 
sens, Flandra trebuie să depăşească un deficit în învă-
ţământul superior şi, de asemenea, în ceea ce priveşte 
o completare mai rapidă a procesului de democratizare. 
Urgent, ea trebuie să îşi schimbe programele educaţiona-
le, care, până acum, au fost modelate în conformitate cu 
mentalitatea franceză şi care nu au fost adaptate la natura 
specifică a tineretului flamand. 

Această necesitate, care este, de asemenea, dedusă 
din nevoia de a dezvolta o politică separată referitoare 
la populaţie şi locuinţe, de exemplu, se aplică cu privire 
la competenţele în domeniul sănătăţii publice şi a vieţii 
de familie. În ceea ce priveşte afacerile interne, aseme-
nea chestiuni, cum ar fi cele de funcţionare a târgurilor şi 
consiliilor provinciale în totalitatea lor, structura circum-
scripţiilor electorale, funcţionarea finanţelor şi punerea 
în aplicare a legislaţiei lingvistice în toate domeniile de 
guvernare, sunt în esenţă toate aspecte ale puterii politice 
a flamanzilor şi valonilor independenţi. 
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În cele din urmă, membrii ar trebui să se folosească de 
cea mai largă posibil competenţă în materie de politici so-
cio-economice regionale, agricultură şi lucrări publice.“

„Daţi-ne armele !“

În 8 noiembrie 1962, la câteva luni după acest discurs, prima lege re-
feritoare la limbă a fost adoptată în Parlament, care a stabilit graniţa de 
limbă definitiv. Un an mai târziu, o a doua propunere, care a stabilit de-
taliile de utilizare a limbii pentru capitală, Bruxelles-ul, a fost introdusă 
pe agenda politică. Lucrarea a propus ca Regiunea Capitalei Bruxelles 
să devină oficial bilingvă. Regiunea cuprindea cele nouăsprezece ţi-
nuturi ale Bruxelles-ului şi şase alte ţinuturi flamande care mărgineau 
capitala şi care aveau să devină bilingve din acel moment : Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel şi Wezembeek-
Oppem. Această propunere de compromis a fost respinsă, cu toate aces-
tea, de către Grupul Flamand al Creştin-Democraţilor, plasând guvernul 
prim-ministrului Theo Lefèvre într-o serioasă dificultate.

Într-unul din aceste ţinuturi contestate am ţinut un adevărat discurs 
de război :

 
„Suntem martorii unui joc de poker al dezvoltatorilor 

imobiliari. Ei doresc să vândă terenul celui care dă mai 
mult, iar ofertantul este un capitalist vorbitor de franceză. 
Dar la mijloc este mai mult decât atât. Guvernul doreşte 
să înfiinţeze şcoli şi servicii în Louvain şi în alte oraşe 
flamande care găzduiesc instituţiile noastre naţionale. Va 
trebui să fim în ofensivă şi să cerem ca toate companiile 
din Flandra –indiferent cât de mici ar fi ele – să devină 
vorbitoare de limbă olandeză. Noi respingem orice per-
misiune specială pentru vorbitorii de franceză în târguri-
le flamande. Membrii flamanzi ai Parlamentului ar trebui 
să respingă, de asemenea, politica guvernului Lefèvre, 
iar miniştrii flamanzi ar trebui să demisioneze.“

Am ţinut acest discurs pe o tribună în aer liber într-o mulţime de 
aproximativ 8000 de protestatari pro-flamanzi. Protestatarii au început 
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să scandeze imediat „Demisia, demisia“. Am continuat : „Dacă va con-
tinua conspiraţia împotriva Flandrei, atunci îi vom informa pe valoni 
şi pe cei de la Bruxelles că va avea loc un marş final asupra Bruxelles-
ului, iar scopul acestuia este acela de a răsturna Belgia unitară şi ca-
pitalistă. Vom organiza acea demonstraţie într-un moment stânjenitor 
pentru Parlament“. Am primit aplauze răsunătoare. „Dacă dictatul tău 
va trebui să devină lege, apoi, Theo (Léfevre), va fi o revoluţie !“. 

În timp ce protestatarii mă aclamau, un grup de militanţi flamanzi si-
tuaţi la marginea tribunei au început să scandeze : „Daţi-ne armele !“ Deşi 
sloganul nu a venit din gura mea am fost acuzat de mulţi, chiar şi de cei 
din Parlament, pentru o perioadă lungă de timp că eu aş fi spus-o. Cu si-
guranţă nu a fost un slogan pe care organizatorii să-l fi aprobat, deoarece 
atunci când mai multe grupuri de protestatari au început să scandeze de 
asemenea „Daţi-ne armele !“, după o altercaţie cu poliţia, unul dintre orga-
nizatori a sărit la tribună şi a strigat : „Avem o armă ! Arma noastră este 
mai eficientă decât pietrele. Avem oamenii în spatele nostru şi, alături de 
oameni, ne vom lepăda de fiecare politician care ne trădează ! “ 

În 2 iulie, la două zile după demonstraţie, prim-ministrul Theo 
Lefèvre şi-a prezentat demisia, care, cu toate acestea, nu a fost accep-
tată de către rege. Acest lucru a fost urmat de organizarea celebrului 
conclav de membri proeminenţi ai creştin-democraţilor şi socialiştilor 
la castelul Val Duchesse. În 5 iulie s-a ajuns la un nou compromis la 
castelul istoric. De atunci, cele şase comune flamande au dorit o entitate 
administrativă separată, fiecare cu propria sa circumscripţie care să răs-
pundă în faţa unui nou – încă nenumit – vice-guvernator al Brabantului, 
ce urma să vegheze la aplicarea legilor limbii. O formă de bilingvism 
administrativ a fost introdus în comunele limitrofe capitalei : grădiniţele 
în limba franceză şi şcolile primare puteau fi înfiinţate dacă cel puţin 
şaisprezece părinţi o solicitau. În orice caz, nicio şcoală secundară de 
limbă franceză nu era permisă.

Noile legi au fost adoptate de Cameră şi Senat câteva săptămâni mai 
târziu. Mulţi parlamentari flamanzi creştin-democraţi au declarat ulteri-
or că au apăsat butonul de vot cu totală disperare şi total împotriva voin-
ţei lor. Aceasta a fost considerată o înfrângere pentru Flandra şi a provo-
cat discuţii amare şi reacţii răutăcioase. Am ajuns atunci la concluzia că 
această înfrângere avea să determine restul vieţii mele. În timpul unei 
sesiuni de întrebări am afirmat că „acţiunea în afara Parlamentului s-a 
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dovedit a fi insuficientă. Putem realiza ceva doar prin intermediul pu-
terii, deci printr-un partid mare. Nu are sens să ne blocăm în jurul unui 
partid naţionalist de opoziţie. Asta nu ne va conduce nicăieri. Dacă vom 
alipi cauza noastră la Creştin-Democraţii Flamanzi, atunci acel partid 
va trebui să se schimbe. Presiunea ar fi insuportabilă“. 

De-a lungul timpului, aproximativ cinci dintre membrii de vază ai 
Mişcării Populare Flamande au urmat sfatul meu şi împreună am reuşit să 
câştigăm un punct de sprijin pentru opiniile noastre federaliste în cel mai 
mare partid din Flandra. De fapt, va deveni evident de aici şi de la alte 
evenimente că înfrângerea a fost un fel de pivot în povestea vieţii mele. 

Regele Baudouin 

Una dintre amintirile importante ale tinereţii mele este o întâmplare 
care a avut loc în 1950 şi care va continua să aibă o influenţă enormă 
asupra vieţii mele. Am căzut la pat încă de la Paşti, cu o infecţie gravă 
a articulaţiilor. Am avut grave accese de febră şi cei din jurul meu chiar 
s-au temut pentru viaţa mea. Un profesor de la Ghent mi-a prescris 
penicilină , iar naşa mea Emma a venit să-mi facă injecţii de trei ori pe 
zi , uneori, chiar şi pe timp de noapte. Medicul local a emis următoarea 
judecată rău prevestitoare : „Wilfried are o inimă slabă. Valva aortă a 
fost afectată ca urmare a bolii sale. Wilfried poate termina liceul, dar 
după aceea ar trebui să facă cel mult doar muncă uşoară de birou“. 

În acea perioadă, ascultam adesea cu răsuflarea tăiată micul meu 
radio pe care mi-l dăruise mama. În dimineaţa zilei de 1 august 1950, 
ştirile naţionale au venit cu o ştire de mare efect. Chestiunea regală – 
ar trebui Regele Leopold al III-lea, acuzat de colaborare cu naziştii în 
timpul ocupaţiei germane, să revină la tronul belgian ? – luase o tur-
nură dramatică pe parcursul nopţii. Pentru a preveni întrebări inutile, 
Leopold al III-lea şi-a exprimat dorinţa ca Parlamentul să adopte o 
lege prin care puterile sale să fie delegate fiului său, prinţul moştenitor 
Baudouin. Leopold al III-lea spera că lung promisa reconciliere să aibă 
loc în prezenţa tânărului prinţ.

Chiar dacă aveam puţină educaţie politică la momentul respectiv, am 
simţit că acest eveniment urma să aibă consecinţe enorme pentru întrea-
ga ţară. Câteva luni mai înainte, în 12 martie 1950, 57.68% dintre belgi-
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eni au votat în cadrul unui referendum în favoarea reîntoarcerii din exil a 
controversatului rege. În Flandra, procentul a fost undeva în jurul a 72% 
în timp ce în Valonia era de doar 42%. Numai că atunci când Leopold 
al III-lea s-a reîntors la castelul său de la Laeken, în 22 iulie – la lăsarea 
zorilor şi flancat de câteva rânduri de poliţişti – liniştea s-a spart şi a fost 
urmată de mai multe greve, în special în Valonia. În timpul unei demon-
straţii turbulente de la Grâce-Berleur, poliţia a ucis trei demonstranţi. 
Socialiştii şi comuniştii au ameninţat că vor mărşălui spre Bruxelles.

Am urmărit evenimentele politice foarte atent la radio timp de săp-
tămâni. „Leopold e pe prosop“, am auzit pe cineva urlând la tatăl meu 
vitreg. Am încercat să-mi imaginez cum s-ar simţi tânărul prinţ într-un 
palat aşa de mare. Nu îmi puteam imagina atunci ce rol proeminent 
avea să joace în viaţa mea politică şi personală. În 1 august 1983, trei-
zeci şi trei ani mai târziu, m-am aşezat ca prim-ministru faţă în faţă cu 
Regele Baudouin, la Castelul Laeken. Tocmai aflasem de la medici că 
urma să fiu supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă la valva afec-
tată a inimii : medicii intenţionau să o înlocuiască cu o valvă sintetică 
nouă. Regele era foarte preocupat şi a încercat să-mi insufle curaj. În 
urma operaţiei de succes a reputatului cardiolog Georges Stalpaert din 
Louvain, regele m-a invitat să petrec perioada de convalescenţă la reşe-
dinţa regală Opgrimbie, în împăduritul Kempen.

Încă de când eram tânăr, am urmărit munca tânărului Baudouin cu 
o simpatie nedisimulată. Acest sentiment s-a păstrat întreaga mea via-
ţă. Experienţa mea alături de Regele Baudouin m-a făcut să văd în el 
un om de o mare integritate, cu standarde morale înalte şi cu un simţ 
extrem de acut cu privire la importanţa statului. În interiorul sistemului 
belgian, regele este protectorul final al Constituţiei, el asigură conti-
nuitatea şi, de asemenea, menţinerea echilibrului între diferitele puteri 
instituţionale. Baudouin a fost regele Belgiei timp de patruzeci şi trei 
de ani. În această calitate, puterea şi influenţa lui au fost mult mai mari 
decât cetăţenii obişnuiţi ar putea să creadă. 

Monarhia a devenit o instituţie atât de evidentă pentru belgieni încât 
importanţa sa în calitate de mediator şi de factor de decizie este adesea 
subestimată. Monarhia nu este nicio tradiţie neobişnuită, nici ceva de-
corativ, ceva care să fie arătat la televizor în timpul oficierii Te Deum-
ului la Catedrala Sf. Mihail şi Sf. Gudula din 21 iulie, ziua sărbătorii na-
ţionale. În realitate, monarhia deţine o poziţie pivot în Constituţie. Unul 
dintre predecesorii mei, prim-ministrul socialist Achiel Van Acker, a 
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spus odată că ţara noastră are nevoie de monarhie aşa cum are nevoie 
de pâine. Acest lucru este complet adevărat. Nu există niciun alt şef 
de stat posibil în Belgia. Mai mult, sistemul constituţional în interiorul 
căruia regele îşi exercită funcţia este atât de delicat şi fin încât limitările 
introduse cu privire la propria influenţă politică dau o formă naturală 
rolului său de arbitru.

Un federalist convins

Am fost întâiul prim-ministru mai tânăr decât Regele Baudouin. El 
era obiectiv şi scrupulos în sarcinile sale ; de exemplu, în rezolvarea 
crizelor în guvern şi numirea formatorilor – persoana desemnată de 
rege să formeze un cabinet, care de regulă devine prim-ministru – şi 
miniştri. Dar aşa era şi în viaţa de zi cu zi. Palatul s-a manifestat printr-o 
intervenţie discretă, dar utilă. Ca prim-ministru, am simţit de multe ori 
necesitatea de a-l pune pe Baudouin în temă cu frământările, gânduri-
le şi reflecţiile mele. În compania lui am învăţat noţiuni măreţe, cum 
ar fi independenţa şi integritatea statului, de exemplu. Constituţia, eli-
minând regele din ecuaţia discuţiilor şi argumentelor luptelor politice, 
face ca regele să câştige autoritatea distanţei. Mai mult, el simbolizează 
ceva ce pot numi armonie, o preocupare pentru ţară, în toată diversita-
tea ei. Desigur, datorită responsabilităţii sale faţă de guvern, Baudouin 
a fost extrem de conştient de imensa mutaţie care se producea în acea 
perioadă în reorganizarea statului. Ca un coleg talentat, el însuşi a fost 
pe deplin implicat în reforma în curs de desfăşurare a statului belgian. 
Eu nu sunt un structuralist : istoria este făcută de oameni, şi nu de către 
tehnici programate. Lucrând în interiorul regulilor constituţionale clare 
la care puterea regală contemporană este supusă, Baudouin a fost un 
om de îndemânare excepţională şi înţelegere pentru întreaga societate 
şi pentru toţi cei care s-au angajat să lucreze pentru ea în orice fel. În 
Statele Unite, acest lucru este cunoscut sub numele de compasiune, şi 
întotdeauna am văzut acea compasiune, în discursurile sale.

De-a lungul anilor, l-am văzut pe Baudouin evoluând de la un refor-
mator moderat la un federalist convins. În măsura în care eu aş fi putut 
juca un rol, cred că am ajutat monarhia într-un fel sau altul. Menţinerea 
status quo-ul sau continuitatea încăpăţânată a instituţiilor demodate s-ar 
fi dovedit a fi dăunătoare pentru continuarea monarhiei în ţara noastră.

Adesea mă gândesc cu nostalgie la multe ore petrecute în compania 
lui Baudouin. Nicăieri în altă parte un politician nu poate fi mai sincer 
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decât în cabinetul regelui sau aşezat pe canapea, la Castelul Laeken. 
Politicianul ştie în orice moment că acea conversaţie nu va răzbate nici-
odată dincolo de cei patru pereţi. Politicienii se simt în siguranţă acolo. 
Deşi unii ar putea să nu fie de acord, eu sunt total convins că oamenii 
spun cele mai de încredere istorii politice doar regelui. Cel puţin acesta 
a fost cazul în timpul Regelui Baudouin. Desigur, el îşi lua câteodată 
notiţe în micul său carnet. Mă întreb adesea dacă istoricii vor putea 
culege şi înţelege toate nuanţele conţinute, peste douăzeci sau cincizeci 
de ani, de acum înainte. În orice caz, multe mituri vor fi risipite în cazul 
în care vor fi făcute publice vreodată.

De obicei Baudouinmă saluta cu o strângere de mână fermă şi cu o 
privire pătrunzătoare. De fiecare dată m-am simţit ca şi cum încerca să-
mi cerceteze dispoziţia şi starea de spirit. Deşi putea fi foarte amuzant 
uneori, Baudouin era, de obicei, grav şi foarte grijuliu, până la punctul 
de a fi extrem de scrupulos. El nu trata niciodată cu uşurinţă afacerile de 
stat. Poziţia sa apăsa greu pe umerii lui. Se ridica în fiecare dimineaţă la 
perspectiva nu aşa de plăcută de a se confrunta pentru o zi întreagă cu 
probleme de stat. A avut o mulţime de necazuri în încercarea de a lăsa 
toate aceste lucruri deoparte. 

El însuşi a remarcat faptul că telefonul nu-i era de cine ştie ce folos. 
Prefera să întâlnească oamenii faţă în faţă. Uneori, lucrurile trebuiau să 
fie făcute la telefon. Ca şi mine, era concis, dar în derularea conversaţi-
ilor dădea întotdeauna o explicaţie amplă despre semnificaţia profundă 
a abordării sale.

Regele Baudouin îşi pregătea discursurile cu deosebită atenţie şi în 
detaliu. A fost întotdeauna bine informat, prin discuţii intense cu prim-
miniştrii şi cu propriul său secretar. Îi explicam planurile guvernului în 
detaliu în fiecare săptămână şi, de asemenea, îl informam cu privire la 
contra-argumente şi la opoziţia în interiorul cabinetului sau din partea 
altor membri de partid. Regele se interesa constant cu privire la proce-
duri şi adesea oferea comentarii usturătoare cu privire la subiectele în 
discuţie. Mai mult, unele probleme pe care le aborda erau de bază şi 
practice, cum ar fi restaurarea clădirilor, stabilirea de linii telefonice 
sigure sau chiar probleme referitoare la finanţele regale. 

Când vremea era bună, ne plimbam pe domeniile frumosului Castel 
Laeken. Lucrurile erau mult mai formale la palatul de la Bruxelles. 
Regele mă invita la masa de prânz de la Laeken de nenumărate ori, 
atunci când convorbirile noastre depăşeau timpul stabilit. Apoi, mer-
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geam într-o cameră imensă unde exista o masă de biliard şi un frigider. 
Mă servea cu ce avea în frigider şi îmi oferea o sticlă de vin, deşi el nu 
bea niciodată nici măcar un pahar. Baudouin bea doar apă.

A fost preocupat de moştenitorul său. Prinţul Phillippe a fost ales ca 
prinţ moştenitor. Mi-a cerut să îl ţin la curent pe fiul cel mare al fratelui 
său Albert despre afacerile de stat. Baudouin a fost ferm convins că va 
trăi mult. Drept rezultat, Albert nu îi va urma niciodată la tron. Nepotul 
lui se va căsători în curând şi va fi suficient de matur pentru a continua 
linia de descendenţă fără întrerupere.

Desigur, a fost, de asemenea, conştient de problemele maritale din-
tre Albert şi Paola, care nu au condus totuşi la o înstrăinare definitivă, 
datorită eforturilor depuse de predecesorul meu, prim-ministrul Gaston 
Eyskens. Sunt conştient de faptul că Baudouin se temea de indiscreţii 
cu privire la fiica nelegitimă a fratelui său. Sunt convins că, în ceea ce-l 
privea, în cazul în care vestea ar fi fost divulgată, aceasta ar fi afectat 
integritatea monarhiei. De asemenea, ar fi făcut dificilă succesiunea la 
tron a fratelui său. 

Faptul de a se gândi la trecerea succesiunii pe linie de sex feminin a 
fost de asemenea, destul de frapantă. Iniţial, mi-a spus că este împotriva 
ei, dar doar un an mai târziu s-a decis în favoarea acesteia şi a insistat 
asupra ei. Se temea probabil că i s-ar putea întâmpla ceva Prinţului 
Philippe, care nu era căsătorit la acea dată. 

Baudouin a jucat la maxim rolul său de rege în ultimii zece ani ai 
domniei sale. Vizitele şi luările sale de poziţie au devenit mai izbitoare 
şi, de asemenea, mult mai importante. El a devenit treptat un far călă-
uzitor pentru societate şi şi-a ridicat vocea în favoarea celor nevoiaşi. 
Cu toate acestea, mai mult de patruzeci de ani de domnie şi-au lăsat 
amprenta asupra omului Baudouin. A fost un om cu convingeri perso-
nale profunde, însă unul care a acţionat conştiincios în interiorul siste-
mului în care a lucrat. El ştia cu exactitate ceea ce voia. Regina Fabiola 
avea o vorbă despre asta. Când aşteptam alături de regină la aeroportul 
Melsbroeck, ea mi-a arătat firele de iarbă care creşteau în fisurile din 
beton. „La fel ca Baudouin“, a spus ea, „moi în exterior“.

Faptul că Baudouin a fost profund religios şi că era motivat de către 
convingerile sale nu înseamnă că nu avea niciun respect pentru alte re-
ligii sau concepţii despre viaţă. A respins astfel de insinuări cu prompti-
tudine. Cel mai important moment din viaţa lui Baudouin a fost, fără 
îndoială, vizita Papei Ioan Paul al II-lea în Belgia, în 1985. Vizita Papei 
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a fost pregătită în cele mai mici detalii. Fiecărui membru al familiei re-
gale i-a fost dat un rol de îndeplinit în acest eveniment istoric. Baudouin 
a verificat el însuşi că fiecare detaliu este perfect. După ce şi-a luat ră-
mas bun de la Papă, în urma unei primiri fără cusur şi entuziaste în ţara 
noastră, Regele a fost atât de uşurat şi mulţumit încât s-a plimbat timp 
de o oră alături de mine pe potecile ţinuturilor regale de la Laeken.

Ultima mea conversaţie cu Baudouin a avut loc în Ghent, în martie 
1993. Regina Fabiola a fost prezentă, alături de familia mea. Regele ştia 
la momentul acela că lucrurile nu mergeau bine între mine şi soţia mea. 
Era foarte preocupat de acest lucru. Am fost aşezat într-unul din rându-
rile din faţă în timpul Te Deum-ului pentru Sărbătoarea Naţională din 
21 iulie 1993. Când Baudouin a ieşit din catedrală, a privit în direcţia 
mea. Nu voi uita niciodată expresia de pe faţa lui. Era îngrijorare, era 
înţelegere. În acest licăr, o perioadă din viaţa mea urma să se termine. 

La miezul nopţii de 31 iulie am sosit la sediul Médecins Sans 
Frontières din Nairobi, în drumul meu spre Somalia. A doua zi dimi-
neaţa ascultam ştirile postului public de radio flamand, când am auzit că 
Regele Baudouin a murit în seara de dinainte, în timp ce era în vacanţă 
în Spania. Am simţit un nod în gât şi tot ceea ce era în jurul meu nu s-a 
mai auzit. Un spirit cu care mă înrudeam murise.

Viaţa este un mare mister

Băiat de doisprezece ani, nu aveam nici cea mai mică idee că regele 
va juca un rol aşa de important în viaţa mea. Nu am realizat nici cât de 
mult mi-a influenţat viaţa perioada războiului şi cum avea să devină 
unul dintre pilonii pe care urma să se sprijine angajamentul meu euro-
pean. 

Era o zi însorită, 10 mai, atunci când al Doilea Război Mondial a 
început în mod serios în Europa de Vest. În acea zi, mergeam spre grădi-
niţă, o fată mă ducea cu bicicleta ei. Văd încă şi acum Langendam, dru-
mul cel lung dintre cartierul nostru şi satul Sleidinge. Dintr-o dată fata 
a început să strige : „Uită-te acolo ! Uită-te la toate avioanele acelea“. 
Erau bombardiere germane. Germania invadase Belgia cu o noapte îna-
inte şi acum bombardau în spatele liniilor. 

Invazia a fost urmată de zile confuze. Micile noastre grajduri au fost 
rechiziţionate de către un pluton de soldaţi belgian, care aveau nevoie 



Wilfried Martens36

de ele pentru caii lor. Când artileria germană a început să tragă înspre 
ei, panica a izbucnit şi mama noastră ne-a ascuns – patru fii, dintre care 
doi erau gemeni de patru luni – într-o groapă pe care tatăl meu o săpase 
pentru a depozita napii şi cartofii în timpul iernii. Caii s-au dezlănţuit şi 
au dispărut dincolo de poarta fermei. Soldaţii belgieni nu erau nicăieri. 
O linişte stranie se lăsase peste sat. Curând după aceea, germanii au 
ajuns la ferma noastră în tancurile şi maşinile lor blindate. Au rămas 
acolo timp de câteva săptămâni. Îmi amintesc cum unul dintre ofiţerii 
germani a ocărât-o pe mama mea deoarece fratele meu de trei ani a 
încercat să deschidă o cutie cu aspect ciudat. Era schrecklich deoarece 
cutia era plină de grenade de mână ! Pacea a revenit în împrejurimile 
noastre în momentul în care prima coloană de soldaţi germani a plecat. 
Apoi, a început agitaţia şi goana după hrană.

Aveam destule fructe, unt şi lapte şi chiar un pic de carne. Din când 
în când duceam făină la brutarul din susul drumului, iar el făcea din ea 
o pâine mai bună decât cea pe care eram obişnuiţi să o primim pe raţie. 
Era un continuu du-te vino de vizitatori la casa noastră : unchi şi mătuşi, 
nepoate şi nepoţi, toţi din Ghent. Făceau contrabandă cu orice lucruri 
comestibile de care puteau face rost. Aceste imagini de război, mizeria 
multora, sărăcirea totală a ţării, rănile adânci provocate în ţesătura noas-
tră morală prin colaboraţionism şi represiunea nemiloasă care i-a urmat 
m-au marcat atât pe mine, cât şi pe majoritatea celor din generaţia mea. 
Era evident că nu vom putea ajunge la o idee care să unească o Europă 
sfâşiată de cele două războaie mondiale. Această evidenţă pare a fi mai 
puţin prezentă la generaţiile mai recente. La reuniunile summit-urilor 
europene am întâlnit oameni care nu au cunoscut experienţa războiului 
în mod direct şi, ca urmare, trag mai puţine învăţăminte din acele tim-
puri întunecate. 

Fiecare nouă generaţie este marcată de o serie de evenimente co-
mune. Politicienii mai vechi pot depune mărturie cu privire la cât de 
importantă a fost tinereţea lor pentru acţiunea politică ulterioară. Şi eu 
doresc să demonstrez acest lucru prin intermediul acestor memorii.
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Capitolul 2

Convingere  
şi responsabilitate

Oricine examinează cariera mea de politician va descoperi, probabil, 
o tendinţă clară : am fost activist federalist flamand şi lider al studenţilor, 
apoi preşedinte al organizaţiei de tineret creştin-democrate, prim-minis-
tru al Belgiei şi mai târziu preşedinte al Partidului Popular European. 
Pare ca şi cum aceste poziţii au urmat una alteia în succesiuni lejere, dar 
în practică aceste mişcări au fost departe de a fi atât de evidente. O mare 
rezistenţă a trebuit să fie depăşită cu fiecare nou pas. Şansa, alegerile 
personale în studii şi angajamente, puterea de convingere şi schimbările 
în Zeitgeist – toate au jucat un rol important în acest sens.

Am făcut primii paşi în politica activă în timpul anilor de aur, anii 
şaizeci. Procese complexe de emancipare aveau loc în toată Europa. 
Protestele studenţeşti răspândite au accelerat schimbările sociale, po-
litice şi culturale.Vechile relaţii de putere au fost distruse, normele şi 
valorile tradiţionale au fost în mod deschis puse sub semnul întrebării. 
Figuri politice proeminente, cum ar fi Konrad Adenauer în Germania 
Federală şi Charles De Gaulle în Franţa au dispărut din luminile reflec-
toarelor. Se crease impresia că sfârşitul unei ere era aproape.

Un proces similar a avut loc, de asemenea, în interiorul creştin-de-
mocraţiei din Belgia. În a doua jumătate a anilor 1960 o anumită linie 
de continuitate, care apăruse încă de la fondarea partidului în 1945, a 
ajuns la capăt. O schimbare de gardă era iminentă, la fel ca în cazul 
altor ţări europene. Vechile personaje politice, cum ar fi prim-miniştrii 
Gaston Eyskens şi Theo Lefèvre, au ţinut cu fermitate frâiele partidului 
după al Doilea Război Mondial. Ca nişte veterani, ei atinseseră sfârşitul 
carierei lor şi, în plus, scăzuseră în sondaje. Dovada acestui fapt au fost 
înfrângerile electorale succesive pe care partidul nostru le-a suferit încă 
din anul 1958.
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Partidul meu nu avea nevoie doar de o nouă generaţie pentru a o 
înlocui pe cea veche ; avea nevoie, mai presus de orice, de o imagine 
nouă. Acest lucru a fost eclipsat de problemele care au stârnit mare pa-
siune, cum ar fi reprimarea celor care colaboraseră cu naziştii în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, aşa-numita problemă regală (dacă 
Regele Leopold al III-lea ar trebui să renunţe sau nu) şi conflictul cu 
privire la independenţa şi finanţarea de stat a şcolilor confesionale, în 
principal a celor catolice. Partidul a fost slăbit pe plan intern de-a lungul 
anilor, deoarece îi lipsea o viziune clară. În ceea ce priveşte reformele 
necesare ale instituţiilor ţării, a făcut doar puţin mai mult decât simplele 
declaraţii neconvingătoare sau transmiterea unor soluţii fără tragere de 
inimă. Încet, dar sigur, creştin-democraţii au pierdut legătura cu electo-
ratul de masă din Flandra. Dacă partidul dorea să supravieţuiască, avea 
nevoie disperată de a veni cu un nou proiect. Conducerea partidului 
a început să înţeleagă încet-încet nevoia de sânge proaspăt care să-şi 
asume această nouă sarcină. 

O nouă generaţie 

În primăvara anului 1967, am fost ales ca al şaselea preşedinte naţi-
onal al organizaţiei de tineret a Creştin-Democraţilor Flamanzi. Astăzi 
realizez că m-am alăturat Creştin-Democraţilor Flamanzi la momentul 
oportun. Nevoia de angajament din partea politicienilor tineri care ar fi 
putut atrage alegătorii mi-a oferit posibilitatea de a pătrunde în partid 
şi de a-mi propaga ideile federaliste nestingherit. Am făcut parte din-
tr-o generaţie nouă de adulţi tineri, cu o mentalitate nouă, care erau în 
favoarea schimbării radicale. Cuvântul „continuitate“ nu exista în vo-
cabularul meu. Eram prima generaţie emancipată prin educaţie. Trăiam 
în condiţii mult mai confortabile decât părinţii noştri, iar acest lucru ne 
permitea să ne folosim creativitatea în tot felul de moduri. 

Încă îmi mai amintesc foarte clar prima dată când l-am întâlnit pe 
Jean-Luc Dehaene, care avea să-mi succeadă ca prim-ministru. Formam 
noul comitet executiv şi eram în căutare de oameni energici care să fie 
în stare să preia roluri de conducere şi care erau în contact cu tine-
rii. Sinceritatea în exprimare şi nonconformisul său l-au recomandat 
ca persoana potrivită pentru job. În curând şi-a câştigat în interiorul 
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partidului reputaţia de a fi un instrument oarecum contondent. Era un 
neconformist chiar şi în modul în care se îmbrăca. Un parteneriat de 
amploare s-a născut între Dehaene şi mine imediat după ce a aderat la 
aripa de tineret a Creştin-Democraţilor Flamanzi. Amândoi am contri-
buit considerabil la noul nostru proiect : el a scris numeroase broşuri, 
iar eu am susţinut aceste puncte de vedere atunci când se adresau celor 
din afara mişcării. Călătoria pe care urma să o întreprindem urma să o 
împărtăşim împreună. Ani de zile am format o echipă unită până când 
circumstanţele politice în acel an de criză din 1992 ne-au determinat să 
ne despărţim. 

În calitate de preşedinte al organizaţiei de tineret, mi-am propus 
ca misiune crearea unui spaţiu independent pentru mişcarea noastră în 
interiorul partidului. Păstrând spiritul de rebeliune din acea perioadă, 
am refuzat să devin un servant bine-crescut şi un admirator al şefilor 
partidului. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să con-
testăm programul instituţional al, pe atunci, unitarului Partid Creştin-
Democrat Belgian (CVP / PSC) – care avea, cu toate acestea, o secţiune 
flamandă şi una valonă. La mijlocul anilor şaizeci, partidul şi doctrina 
sa erau departe de gândirea federalistă. Programul său nu mergea mai 
departe de principiile de bază ale descentralizării, limitându-se la auto-
nomia culturală. Principiul unui stat centralizat nu era în niciun fel pus 
sub semnul întrebării.

Promovarea ideilor inovatoare

În 10 mai 1967, am lansat mult discutatul „Manifest privind auto-
nomia“ (Autonomiemanifest). Chiar şi astăzi, sunt uimit de asemăna-
rea sa cu discursul meu făcut cu cinci ani mai devreme către Mişcarea 
Populară Flamandă (de VlaamseVolksbeweging). Pentru mine aceasta 
este dovada faptului că, în ciuda aderării la creştin-democraţie, întot-
deauna am rămas credincios flamandului adânc înrădăcinat în mine – 
ceva ce continui să preţuiesc şi astăzi.

Circumstanţele au fost, de asemenea, în favoarea noastră. Confrun-
tarea dintre flamanzi şi valoni cu privire la împărţirea Universităţii 
Catolice din Louvain în două universităţi autonome, una vorbitoare 
de limbă olandeză, cealaltă vorbitoare de limbă franceză, a atins un 
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alt punct critic. Practic, toate partidele flamande susţineau ideea că ar 
fi recomandabil ca populaţia vorbitoare de limbă franceză să se mute 
în Valonia, în scopul de a combate influenţa studenţilor şi profesorilor 
francofoni în Louvain. În plus, numărul de studenţi crescuse într-o ase-
menea măsură, încât era necesar un nou campus pentru a-i găzdui. Ca 
rezultat, Louvain-la-Neuve a fost fondat în Brabantul Valon. Diferenţele 
de opinie adânc înrădăcinatele cu privire la acest aspect a determinat, de 
asemenea, ruptura CVP / PSC. De atunci Creştin-Democraţii Flamanzi 
şi cei vorbitori de limbă franceză au mers pe căi separate, ca partide 
autonome. 

Am avut dorinţa ca manifestul nostru să provoace nu numai o dez-
batere pasională cu privire la reformarea statului. Eram, de asemenea, 
în căutarea unor rezultate politice concrete. Pentru prima dată în istoria 
lor, Creştin-Democraţii Flamanzi au avut o aripă care a înaintat ide-
ea federalismului ca soluţie la aspectele problematice între Flandra şi 
Valonia. Abordarea noastră a fost inovatoare în sensul că ne mişcam 
dincolo de politici orientate lingvistic şi ne îndreptam în direcţia unei 
soluţii mai structurale şi instituţionale. Deoarece formam o minoritate 
foarte activă, nu am rămas blocaţi la margine şi am putut forţa partidul 
să-şi concentreze interesul asupra problematicilor federale. 

Alegerile din 31 martie 1968 s-au încheiat cu înfrângerea CVP, 
la fel ca şi cele din 1965. Încă o dată, partidele bazate pe limbă, pre-
cum naţionaliştii flamanzi, Uniunea Ppulară (Volksunie), şi extremiş-
tii francezi, Frontul Democratic Francofon (Front Démocratique des 
Francophones) au avut mult de câştigat. Guvernul Eyskens, care a venit 
atunci la putere – de data aceasta într-o coaliţie de creştin-democraţi şi 
socialişti – a acceptat provocarea de a găsi o soluţie structurală pentru 
problema flamando-valonă. 

În acelaşi turbulent an 1968, organizaţia de tineret a Creştin-
Democraţilor Flamanzi a atins o stare de agitaţie în termenii politici de 
partid. Eram influenţaţi din toate părţile şi eram în mijlocul unui suflu 
de rebeliune care se răspândea. Alte ţări demaraseră multe experimente 
noi şi interesante, cum ar fi D’66 în Olanda, un partid care lupta pentru 
o democratizare radicală a societăţii, şi, tot în Olanda, Partidul Politic 
al Radicalilor (Politieke Partij Radikalen), care s-a rupt de Partidul 
Popular Catolic (Katholieke Volkspartij). Criticile indeciziilor politice 
făcute de D’66 au exercitat o atracţie enormă pentru mine. Ele s-au 
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constituit într- un mijloc de evadare din doctrinele puternic paternaliste 
ale liderilor partidului nostru.

Aceasta a dus la idei care aveau să vadă lumina zilei câteva luni mai 
târziu, în manifestul nostru cu privire la sistemului de partide din Belgia 
şi rolul Creştin-Democraţilor Flamanzi în cadrul acestuia. Conţinutul 
manifestului, care a fost făcut public oficial în 11 ianuarie 1969, a fost 
unul revoluţionar. Prima noastră declaraţie era următoarea : „Suntem 
de părere că instituţiile noastre guvernamentale se află într-o stare la-
mentabilă de tranziţie. Nu numai ca sunt structuri viciate în Belgia, dar 
politica de partid este, de asemenea, pe o cale greşită. Este imposibil să 
se continue politici inovatoare în cadrul diviziunilor politice prezente“.

Pentru a ieşi din acest impas, am sugerat că elementele progresiste 
din diverse partide politice să fie grupate împreună pentru a forma un 
„Partid Popular Progresist Radical“, analog Partidului Politic Olandez 
al Radicalilor. Cum am fi atins acest obiectiv ? Primul pas concret spre 
cooperare ar fi fost acela în care creştin-democraţii ar fi negociat cu 
socialiştii şi ar fi stabilit un acord cu privire la politica electorală înainte 
de alegerile următoare. În acelaşi timp, gândirea în interiorul CVP ar fi 
trebuit să se radicalizeze, în scopul de a-l transforma într-un partid cu 
un program autentic. Pe termen lung, ar fi făcut loc unui Partid Popular 
Progresist Radical, dar această dezvoltare nu trebuia să fie grăbită, iar 
opinia publică trebuia să fie în permanenţă testată şi pregătită.

Acestea au fost propuneri îndrăzneţe şi au fost întâmpinate cu opo-
ziţie din partea comitetului central al partidului, în care am fost ales 
membru. Cu toate acestea, lucrul acesta nu m-a supărat. Într-un discurs 
la congresul partidului din aprilie 1969, vorbind în numele organizaţiei 
de tineret, am subliniat faptul că „afilierea pe bază religioasă nu a fost 
o bază pentru formarea unui partid şi doar o viziune pentru societate ar 
putea satisface această nevoie. Această viziune ar putea fi doar progre-
sistă şi ar trebui să se bazeze pe o preocupare sinceră şi pe angajament 
pentru semenii noştri, justiţie socială şi pace “.

Am cerut partidului deschidere faţă de această abordare şi colabora-
rea la un proiect alături de socialiştii progresişti, în cazul în care aceasta 
se dovedea posibilă sau era de dorit. Spre surprinderea noastră, partici-
panţii la conferinţă au votat în favoarea propunerii noastre. Congresul 
partidului a făcut o prioritate din faptul că, mai degrabă decât să con-
tinue să se extindă doar pe baza realizărilor sale prealabile în cadrul 
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creştin-democraţiei, CVP ar trebui să devină un partid programatic, ale 
cărui acţiuni politice să se bazeze pe o viziune progresistă asupra so-
cietăţii. 

Pe 1 mai 1969 – de Ziua Muncii – la doar câteva zile după congres, 
liderul în vârstă al socialiştilor, Leo Collard, a făcut un apel aparte către 
catolici. El ajunsese la concluzia că diviziunile opiniilor politice de-a 
lungul liniilor de demarcaţie dintre convingerile religioase reprezentau 
ceva de domeniul trecutului şi că toate forţele progresiste ar trebui să 
se alăture într-un front comun împotriva politicii învechite din Belgia. 
Apelul de bun-venit al lui Collard a fost primit de comitetul executiv 
al organizaţiei de tineret a creştin-democraţilor într-o manieră pozitivă. 
Era în completă armonie cu ceea ce noi susţinuserăm deja în al doilea 
manifest al nostru. Inima îmi bătea puternic, ulterior când l-am vizitat pe 
Leo Collard, pentru a vedea ce acţiuni comune am putea întreprinde.

Cu toate acestea, curând a devenit clar faptul că cei din conducerea 
partidului erau departe de a fi mulţumiţi cu contactele pe care le reali-
zasem cu liderul socialist. Deşi constatasem că era un partener onest 
în conversaţie, contactele noastre nu au dus în cele din urmă la nimic. 
De fapt, Collard era destul de izolat în interiorul propriului său partid 
şi nu era suficient de puternic pentru a-i mişca pe colegii săi în direcţia 
formării unui front progresist comun. Spre marea noastră dezamăgire, 
ne-am dat seama cu timpul că majoritatea socialiştilor erau pur şi sim-
plu oportunişti şi priveau frontul progresist doar ca pe un mijloc de a 
absorbi creştin-democraţii în propriul lor partid. Ideea iniţială de a for-
ma un tandem de două mişcări politice egale care să poată să îşi menţi-
nă propria identitate politică nu părea fezabilă la momentul respectiv.

În timp ce ideile noastre despre formarea unui front comun pro-
gresist au fost întâmpinate cu rezistenţă, un al treilea manifest a văzut 
lumina în iulie 1969. Documentul se intitula „O abordare creativă a 
reformei Pactului Şcolar“ (Creatieve aanpak bij de herziening van het 
Schoolpact) şi a produs agitaţie aproape instantaneu. Înainte de refor-
ma Pactului din 1970, am formulat propunerea de a crea un tip nou de 
şcoală pluralistă, una în care diferitele afilieri religioase şi filosofii ar 
putea să se dezvolte cot la cot. Aşa cum vedeam lucrurile, schimbările 
de mentalitate care aveau loc la finalul anilor şaizeci şi dorinţa puterni-
că de democratizare ne obligau să creăm un nou tip de educaţie critică 
necesară, una angajată să pregătească tineretul pentru participarea la 
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o societate modernă. Diviziunile stricte în domeniul educaţiei şi între 
diferitele reţele de învăţământ deveniseră învechite şi stăteau în calea 
formării unei gândiri noi, deschise, în rândul elevilor. Doream să rezol-
văm situaţia prin integrarea treptată a şcolilor catolice şi de stat într-o 
singură reţea de şcoli pluraliste, mixte şi comunitare.

Propunerea noastră de reformă a sistemului de învăţământ a provo-
cat chiar mai multe reacţii ostile, dispreţ şi batjocoră decât cel de-al doi-
lea manifest al nostru. Oamenii din cadrul Partidului Creştin-Democrat 
erau deschişi în discuţiile interne privind federalismul şi reforma parti-
dului, dar interferenţa cu învăţământul catolic şi blocul catolic avea să 
rămână o temă interzisă pentru moment. Proiectul documentului a fost 
respins imediat şi condamnat de către catolici, inclusiv de conducerea 
sistemului şcolar catolic, de presa catolică şi de Mişcarea Muncitorească 
Creştină, în cel mai clar mod cu putinţă. 

Rădăcini intelectuale

Privind înapoi către cei patru ani ai mei ca preşedinte al organizaţiei 
de tineret a Creştin-Democraţilor Flamanzi – comitetul executiv pe care 
l-am prezidat eu s-a făcut cunoscut sub numele de „Comitetul de Stele“ 
(Wonderbureau), datorită numărului mare de membri care au devenit 
politicieni seniori mai târziu – preţuiesc moştenirea intelectuală pe care 
am lăsat-o în urmă, sub forma a trei manifeste. Fiecare dintre ele a atras 
partidul în mod distinct în trei direcţii, iar eu şi generaţia mea am mers 
în acele direcţii : autonomia flamandă într-o Belgie federală, cooperarea 
cu necatolicii progresişti, dizolvarea unui sistem polarizat şi înfiinţarea 
de şcoli comunitare. Acestea au fost documente generoase scrise de o 
generaţie care a încercat să meargă în direcţia inovării prin intermediul 
creştin-democraţiei. 

Sunt încă mândru de faptul că am fost în măsură să reunesc şi să 
formez o echipă strânsă cu atât de mulţi tineri talentaţi care au avut ast-
fel de calităţi şi talente speciale. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă 
astăzi, în timpul anilor şaizeci exista un număr mai mare de oameni gata 
să se angajeze politic, chiar dacă nu erau destul de pregătiţi pentru poli-
tică. Am sperat întotdeauna că după 1971, noi „Comitete de Stele“ vor 
răsări şi că fiecare va lua cu asalt partidul, venind cu idei şi inaugurând 
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un curent al schimbărilor noi şi vitale. Şansele de supravieţuire pentru 
creştin-democraţie au fost întotdeauna strâns legate de potenţialul uman 
al tinerilor. Dar bazinul de politicieni de unde să apară aceştia este în 
zilele noastre mult mai mic. Acei tineri care se implică în politică tre-
buie să realizeze că terenul pe care gândurile lor vor încolţi nu este la 
fel de fertil cum era în trecut. Ca rezultat al acestui dat şi în funcţie de 
alţi factori, organizaţiile de tineret de azi sunt împiedicate să devină 
„Comitete de Stele“.

Problema centrală este dacă o generaţie de politicieni poate atinge 
însuşi centrul puterii politice, fără a-şi trăda propriile idealuri. În acest 
sens, am fost profund impresionat de o colecţie olandeză de eseuri ale 
lui Paul Ricoeur, intitulată „Politică şi Credinţă“ (Politiek ro Geloof), 
care a fost publicată în 1968. Le-am citit şi le-am recitit. Aş dori să-l 
citez pe Ricoeur aici, pentru că el a avut o influenţă profundă asupra 
activităţii mele politice. În capitolul „Cerinţe pentru instruirea politică“, 
el apreciază relaţia dintre etică şi politică după cum urmează :

„După cum ştim, această relaţie este dificilă şi înşelătoare. Permi-
teţi-mi să afirm ce model de lucru folosesc eu [Paul Ricoeur], un model 
pe care îl păstrez, în plus, ca pe un etalon în viaţa mea personală.

Implic o distincţie extrem de fertilă, împrumutată de la Max Weber, 
acel mare sociolog german de la începutul secolului al XX-lea. În mo-
nografia sa faimoasă Politica şi vocaţia (Politik als Beruf), el face dis-
tincţie între două niveluri ale comportamentului moral : «etica convin-
gerii» – Gesinnungsethik, morale de la convinction, cum o numeşte 
el – şi «etica responsabilităţii» – Verantwortungsethik, morale de la 
responsabilité. Cu siguranţă nu valorează nimic faptul că în manus-
crisul său, Max Weber a scris mai întâi despre «etica puterii». Această 
specificaţie este de o mare importanţă pentru ceea ce urmează, deoarece 
convingerea mea este că bunăstarea comunităţii se bazează în cele din 
urmă pe o relaţie corectă între aceste două forme de etică. Pe de o parte, 
avem o etică a convingerii care este sprijinită de către asociaţii ştiinţi-
fice, culturale şi religioase şi comunităţile, inclusiv bisericile, care au 
propria lor contribuţie la acest nivel şi nu în politică. 

Pe de altă parte, avem o etică a responsabilităţii, care este, de ase-
menea, o etică a practicii de putere, a violenţei reglementate şi a dato-
riei responsabile. Pentru mine, este vital să se menţină tensiunea din-
tre aceste două etici în învăţarea politicii, pentru că, dacă am aduce 
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împreună etica convingerii cu etica responsabilităţii, vom regresa în 
Realpolitik, într-o formă de machiavelism care îşi are originea într-o 
confuzie continuă de scopuri şi mijloace. Pe de altă parte, dacă vom 
permite eticii convingerii să se amestece cu cealaltă, vom ceda doar 
iluziilor numeroase ale moralismului şi clericalismului.“

Am repetat afirmaţiile de mai sus de sute de ori în discursurile şi în 
scrierile mele. Ele au devenit laitmotivul meu. M-am folosit constant de 
acest citat pentru a sublinia că un partid creştin-democrat nu ar trebui să 
se concentreze exclusiv pe obţinerea puterii.

Liderul Creştin-Democraţilor Flamanzi

În timpul mandatului parlamentar 1968 – 1971, politicienii au revi-
zuit complet structura instituţională a statului belgian. În 18 februarie 
1970, prim-ministrul Gaston Eyskens a prezentat reforma statului în 
Parlament, cu următoarele cuvinte mişcătoare : „Statul unitar, inclusiv 
structurile şi modurile de operaţiune, stabilite astfel cum acestea sunt 
de drept, a devenit învechit. Comunităţile şi regiunile trebuie să-şi gă-
sească locul în noile structuri ale statului, care sunt mai bine adaptate 
la situaţia actuală particulară a ţării noastră.“ Acest lucru a fost tradus 
în mass-media de limbă franceză prin „La Belgique de papa est mor-
te“ (Belgia tatălui meu este moartă). Prim-ministrul Eyskens a condus 
Parlamentul prin diferitele etape ale reformei constituţionale, prima de 
la proclamarea Constituţiei din 1831. Paşii au fost urmaţi cu atenţie în 
direcţia unui stat federal. Accentul cădea pe autonomia culturală, care, 
în scopul de a menţine echilibrul ideologic, excludea educaţia. Alte mo-
dificări făceau posibilă descentralizarea economică regională. 

În ciuda rezultatelor pozitive înregistrate de guvernul Eyskens, 
Creştin-Democraţii Flamanzi au pierdut alegerile din 1971, la fel cum 
se întâmplase şi în 1965 şi 1968. Acest lucru a făcut ca necesitatea reîn-
noirii partidului să fie şi mai urgentă. CVP a început să-şi caute un nou 
lider de partid, la începutul anului 1972. Au fost înaintate patru nume 
şi, spre surprinderea mea, unul din numele menţionate de către un grup 
de oameni de partid în jurul vârstei de 40 de ani, a fost al meu. Vestea a 
dat naştere la numeroase reacţii în cercurile politice, reacţii în principal 
critice. Mass-media de limbă franceză era în mod deschis ostilă. Chiar 
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Manu Ruys, editor al extrem de influentului ziar flamand De Standaard, 
scria : „Oare Wilfried Martens încă mai crede în creştin-democraţie ca 
o formulă valabilă care ocupă locul de mijloc între socialism şi libera-
lism ? La un moment dat, el a creat impresia, în discuţiile sale cu [liderul 
socialist] Leo Collard privitoare la formarea unui front progresist, că ar 
considera CVP-ul ca pe o tranziţie către o astfel de grupare progresistă. 
Mai crede el în asta ? Şi dacă mai crede, va urma majoritatea partidului 
acelaşi drum ca şi el ? Şi dacă nu, care sunt opiniile sale astăzi ?“

Deoarece eram conştient de faptul că aceste întrebări erau în mintea 
tuturor, i-am răspuns într-un interviu că „am fi dorit să formăm un front, 
dar cu o condiţie importantă, şi anume faptul că socialiştii să exprime o 
dorinţă similară pentru reformă. Pentru o lungă perioadă de timp „ape-
lul lui Collard de Ziua Muncii“ ne-a dat impresia că există ceva care 
se mişcă în partidul său. Dar toate acestea ţin de timpul trecut acum. 
Dorinţa socialiştilor de a negocia şi de a pune în aplicare schimbări a 
dispărut complet odată cu plecarea lui Collard. Toţi succesorii lui au în 
minte să umilească CVP-ul şi să-l izoleze. Pare puţin probabil că va pu-
tea fi atins vreun acord cu socialiştii în modul în care Collard intenţiona 
sau în modalităţile pe care le afirma manifestul nostru“. 

Herman Deleeck, un bine-cunoscut profesor flamand şi mentorul 
ideologic al tinerei generaţii de politicieni creştin-democraţi în acea pe-
rioadă, a declarat mai târziu că :

„Vălul a căzut de pe ochii lui Martens şi şi-a dat seama că îndrăz-
neţele poziţii teoretice pe care le apărase împreună cu echipa sa nu ar 
putea în niciun fel să fie atinse şi că ar putea să uite să mai încerce să 
le vândă celor din anturajul său. El a repudiat această parte a tinereţii 
sale. Alţii au făcut acelaşi lucru, dar mai puţin spectaculos, desigur. Este 
inutil să consideri deciziile sale ca fiind calculate sau trădătoare. Acesta 
este drumul spre maturitate şi spre asumarea de responsabilităţi reale. 
Rolul pe care l-a avut de atunci dovedeşte că el ştia intuitiv ce cale să 
urmeze. Martens nu este un revoluţionar. El va încerca să-şi impună 
ideile, va lupta chiar pentru ele, dar nu va muri inutil pentru ele“.
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„Putem câştiga din nou !“

În timpul congresului partidului din 4 martie 1972, am fost ales pre-
şedinte al Creştin-Democraţilor Flamanzi, cu un total de 83,6% din vo-
turi. Am încheiat discursul de acceptare cu următoarele cuvinte :

„M-aţi ales drept conducător – pe mine, un om ai cărui părinţi au 
lucrat cu mâinile goale. Un bărbat acum, dar unul care, până să împli-
nească vârsta de şapte ani, şi-a pierdut tatăl în timpul războiului, şi a 
cărui mamă a purtat singură povara acelor ani şi a avut grijă de o familie 
de cinci membri până la moartea sa, chiar înainte ca propriii copii să-şi 
găsească o casă nouă. Cu toate acestea, toţi cinci au avut oportunităţi, 
în această viaţă, care au fost egale cu talentele lor. Toţi au fost ajutaţi de 
către un profesor sau un preot local, care ne-a arătat calea către educaţia 
continuă, prin intermediul unor subvenţii ce ne-au permis să studiem, 
prin intermediul inspiraţiei fie a unui profesor eminent, a unui capelan, 
a unui lider sindical sau a unui politician. Aceasta este creştin-democra-
ţia care există în Flandra. 

Astăzi, avem printre noi cel mai experimentat prim-ministru de la 
război încoace. 

Avem cea mai bună echipă de miniştri, noi tineri activişti de partid, 
o mişcare tânără activă şi eficientă şi mii de activişti convinşi care sunt 
întotdeauna gata să vină în ajutorul partidului. Să strângem rândurile. 
Putem câştiga din nou ! “

Treaba mea ca tânăr preşedinte al partidului nu a fost o sinecură. 
Chiar dacă partidul unitar fusese deja împărţit de patru ani, din vremea 
crizei Universităţii Catolice din Louvain, întreaga infrastructură a dat 
impresia – şi mulţi au continuat să trăiască cu această iluzie – că acest 
eveniment a fost doar ceva temporar şi că cele două aripi ale partidului 
vor începe în curând să colaboreze îndeaproape încă o dată : exista încă 
un preşedinte pentru întregul CVP / PSC, Robert Houben, un secretar 
naţional, un centru de cercetare comună şi un trezorier naţional. Cu toţii 
aveau personal şi secretari, mulţi dintre ei priveau înapoi cu nostalgie la 
vremurile bune din timpul uniunii, ba chiar declamau cu voce tare acest 
lucru. Ei m-au considerat cumva succesor al şefilor anteriori din aripa 
partidului. Am găsit cu greu pe cineva care să mă ajute să-mi fac treaba. 

În ziua de luni, imediat după alegerea mea ca preşedinte al partidu-
lui, mi-am instalat biroul în Rue des Deux Eglises (Tweekerkenstraat) 
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la Bruxelles, şi din acea zi, n-am abandonat partidului 24 de ore pe 
zi, 7 zile pe săptămână. A trebuit să împărtăşesc din practica mea ju-
ridică, care tocmai începuse să aibă succes, unui coleg mai tânăr. În 
acel moment aveam deja în cap un plan despre cum să conduc partidul 
bine. Am stabilit trei priorităţi : formare în politică pentru reprezentanţi 
şi personal, comunicare modernă, bazată pe date exacte şi participa-
rea deplină a femeilor în conducerea partidului. Pentru a atinge aceste 
scopuri, a trebuit să avem propriul buget pentru a continua politicile 
specifice. Cu toate acestea, partea de finanţare a partidului depindea în 
principal de forme complexe, impenetrabile, de strângere de fonduri şi 
de alocare. Impresia, privind lucrurile dinspre partea flamandă, a fost că 
o sumă disproporţionată din finanţe mergea la creştin-democraţii vorbi-
tori de limbă franceză. Am efectuat unele modificări ale acestei situaţii 
prin numirea unui om care să se ocupe de strângerea de fonduri. Acest 
lucru cu siguranţă nu a fost apreciat, şi, drept urmare, chiar am avut de 
înfruntat o campanie de publicitate negativă. 

Respect pentru viaţă 

Experienţa şi observaţia atentă m-au învăţat că puterea unui lider 
stă în energia şi unanimitatea pe care o adună în interiorul partidului pe 
care îl conduce. Dacă nu doream să închei precum o raţă şchioapă la 
masa negocierilor, atunci CVP trebuia să devină mai puternic şi creştin-
democraţii trebuiau să se dezvolte ca o mişcare de frunte în Flandra. 

Nu mă îngrijora că nu am ajuns la un acord cu membrii partidului 
nostru vorbitori de limbă franceză asupra unor anumite aspecte lingvis-
tice. Dimpotrivă, acesta a fost unul dintre motivele pentru care parti-
dul s-a împărţit şi motivul pentru care fiecare aripă a putut să exprime 
punctul de vedere al comunităţii sale. În alte domenii precum educaţia, 
afacerile sociale şi problemele etice, era important că am ajuns la un 
acord.

Una dintre aceste probleme etice a fost avortul. La câteva luni după 
alegerea mea ca preşedinte al partidului, am organizat o zi deschisă a 
partidului pe această temă delicată din punct de vedere moral. Sosise 
timpul să luăm o decizie. Şi am ajuns – toţi creştin-democraţii împreună 
în timpul unei conferinţe de prese comune. Ceea ce mai este de amin-
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tit de la acea conferină de presă este faptul că am găsit liberalizarea 
avortului ca fiind inadecvată. Dar poziţia noastră cuprindea o serie de 
măsuri şi propuneri care urmau să fie extrem de progresiste, în contrast 
cu gândirea din cercurile catolice la momentul respectiv. Nu trebuie să 
uităm că prezervativele erau încă interzise de către clerul catolic şi că 
episcopul din Ghent, Leonce Van Peteghem, a declarat după conferinţa 
noastră de presă că „în nici un caz nu ar trebui să fie ucis un copil pentru 
a salva mama“. 

Am propus ca aceste clauze de interzicere a utilizării contraceptive-
lor să fie eliminate din codul penal, şi am făcut apel la medicii de fami-
lie să-şi informeze pacienţii cu privire la utilizarea lor. Statutul copiilor 
născuţi în afara căsătoriei a fost, de asemenea, bine revizuit. Ne-am 
dorit să existe mai mult ajutor din partea guvernului pentru mamele 
aflate în nevoie : o creştere considerabilă a bonusurilor pentru copii şi 
alocaţii pentru mamele de copii din familii monoparentale. Referitor la 
subiectul avortului în sine am statuat următoarele : 

„CVP / PSC consideră că problema avortului nu poa-
te fi abordată fără a avea în vedere, în primul rând, regula 
fundamentală, de neschimbat a civilizaţiei, care este res-
pectul pentru viaţa umană. În ciuda metodelor moderne, 
avortul este un act a cărui finalitate este aceea de a provo-
ca daune psihologice şi fizice... Avortul este, prin urmare, 
un mijloc inacceptabil de reglementare a naşterii. Avor-
tul ar trebui să nu mai fie pedepsit atunci când se desfă-
şoară în condiţii extrem de grave, şi anume atunci când 
ducerea la bun sfârşit a sarcinii ar avea consecinţe grave 
pentru sănătatea femeii. În vederea garantării securităţii 
juridice, legea ar trebui să fie modificată în consecinţă.“ 

Pentru a încheia am făcut apel la „o amplă, dar calmă, dezbatere 
în Parlament, pentru a ajunge la o politică care să aducă comunitatea 
la un nivel demn de umanitate. Acesta este motivul pentru CVP / PSC 
consideră liberalizarea avortului ca fiind inadecvată“. 

Câteva luni mai târziu, când socialiştii au propus liberalizarea în 
masă a avortului, am afirmat în oraşul meu natal Ghent că CVP / PSC 
ar trebui să respingă complet această propunere : 
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„Când cel slab se confruntă cu cel puternic, deplina 
libertate duce la opresiune ; atunci legea este cea care asi-
gură eliberarea. Aceste principii sunt atât de evidente şi 
în general acceptate încât sunt surprins de faptul că noi, 
creştin-democraţii, suntem singuri din punct de vedere 
politic în privinţa drepturilor mamei şi copilului. Ca nici-
odată până acum, societatea noastră dispune de mijloace 
prin care poate ţine seama de fiecare fiinţă umană şi prin 
care poate garanta că toţi au o existenţă umană demnă. Şi 
acum, brusc, dorinţa de a folosi aceste mijloace la maxim 
lipseşte. Acest lucru nu-l pot accepta. O mamă aflată în 
nevoie nu poate fi lăsată în voia sorţii ; nicio persoană cu 
handicap nu poate fi respinsă, iar viaţa fiecărui copil con-
ceput, chiar dacă nenăscut încă, trebuie respectată. “

Încă mai cred în aceste cuvinte. A fost o întorsătură ironică a des-
tinului, prin urmare, că în 1990, în calitate de prim-ministru, a trebuit 
să semnez o lege a avortului împotriva căreia am votat împotrivă în 
Parlament, dar care a fost trecută cu votul majorităţii. Motivul acestui 
fapt a fost că Regele Baudouin a refuzat să semneze legea şi astfel, 
în scopul de a salva monarhia, guvernul a trebuit să facă acest lucru. 
Libertatea de conştiinţă şi dreptul de a acţiona în conformitate cu acea 
libertate nu a fost acordat tuturor. 

Un alt motiv de îngrijorare pe care am dorit să-l fac cunoscut în inte-
riorul partidului a fost grija pentru mediu. La fel ca mulţi politicieni din 
generaţia mea, am fost profund impresionat de raportul emis de către 
Clubul de la Roma cu privire la epuizarea resurselor noastre naturale şi 
creşterea poluării aerului, apei şi solului. În discursul meu de acceptare 
ca nou lider al partidului fusesem deja avertizat cu privire la riscul la 
care sunt supuşi copiii şi nepoţii noştri care trăiesc într-o lume extrem 
de poluată, dacă urma să continuăm pe calea pe care o apucasem. Am 
avut de ales între o creştere care putea avea ca rezultat moartea şi o 
supravieţuire echilibrată.

Mă doare să văd că un astfel de aspect fundamental al civilizaţiei a 
fost ignorat atât de mult timp, până în momentul în care s-a dezvoltat 
o mişcare politică separată, e vorba de Grupul Verzilor. Chiar prima zi 
deschisă de partid pe care am organizat-o a fost cu privire la mediu. O 
mare atenţie a fost acordată planificării urbane şi regionale. Autorităţile 
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regionale şi locale aveau nevoie de reglementări clare pentru a con-
tracara proliferarea zonelor industriale şi expansiunea nereglementată 
a numărului de locuinţe. Acesta este motivul pentru care planificarea 
regională trebuia să fie convenită cât mai curând posibil. Aceste pla-
nuri au fost sprijinite, de asemenea, cu scopul de a opri forme haotice 
de urbanizare. Deja în acel moment făceam planuri pentru a controla 
preţurile la terenuri şi, de asemenea, pentru a pleda pentru transferul 
de zone verzi şi zone de agrement din zona privată înspre proprietatea 
publică, la un preţ corect.

Trebuie remarcat faptul că aceste poziţii au fost decise cu cinci ani 
înainte de sosirea Verzilor, în 1977. Având în vedere preocuparea lor şi 
a noastră pentru buna gestionare a resurselor pământului, creştin-demo-
craţii ar fi putut deveni, de asemenea, un partid ecologist, fără a cădea 
într-un fel de fundamentalism verde. Din păcate, credibilitatea noastră 
a fost subminată de modul păgubos în care aceste planuri regionale au 
fost făcute, implicând factori de decizie din rândul creştin- democraţilor. 
Apoi, din cauza unei recesiuni economice şi a unei recuperări mult prea 
lente, preocupările noastre pentru ecologie au fost lăsate pe planul doi. 

Leo Tindemans

Una dintre sarcinile cele mai delicate ale unui preşedinte de partid 
este nu numai să îşi conducă partidul la victorie – ceea ce am reuşit să 
fac de mai multe ori– dar, de asemenea, şi mai important, să conver-
tească rezultatele alegerilor în putere politică. A devenit, de asemenea, 
tradiţie, în Belgia, ca preşedinţii de partid, şi nu formateur-ul, sau vii-
torul prim-ministru, să joace un rol important în împărţirea posturilor 
ministeriale. Desigur, ei trebuie să ţină seama de echilibrele regionale şi 
nu numai de acestea, dar avizul lor este de o mare importanţă. Datorită 
acestui fapt ei au multă influenţă şi putere.

Primele mele negocieri pentru formarea unui guvern, care au condus 
în cele din urmă la crearea unui guvern de uniune naţională de scurtă 
durată (ianuarie 1973-ianuarie 1974), au fostun chin pentru mine. După 
cum aveam să spun mai târziu într-un interviu, „am intrat în contact cu 
vechea gardă socialistă, una plină de ură. Liderii socialiştilor unitari au 
crezut că momentul lor sosise şi că aceasta i-ar putea aduce în genunchi 
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pe creştin-democraţii divizaţi (lingvistic)“. Am avut, de asemenea, un 
alt motiv pentru un astfel de cabinet excepţional. Pactul Şcolar era pe 
punctul de a fi revizuit. Era foarte probabil că un acord ar fi putut fi 
atins doar prin aducerea tuturor partidelor care semnaseră Pactul Şcolar 
în guvern.

Leo Tindemans, care căpătase o putere considerabilă în cadrul dife-
ritelor guverne Eyskens şi care câştigase alegerile din 1971 în Anvers, 
a devenit figura de frunte în CVP şi, prin urmare, vice-premierul senior 
în noul guvern. Principalul argument pentru aceasta a fost faptul că Leo 
Tindemans ar putea purta negocieri privind reforma Pactului Şcolar. 
Aşteptările noastre au fost împlinite. Unicul rezultat pozitiv obţinut de 
către guvern a fost reforma Pactului Şcolar.

Guvernul a avut o naştere dificilă, însă de abia dacă a supravieţu-
it un an. Cabinetul s-a prăbuşit şi a murit din cauza scandalurilor de 
corupţie, consumului excesiv de alcool şi a neîncrederii fundamentale 
care domnea în rândul partenerilor coaliţiei. Ţara dorea un nou lider. Ca 
preşedinte de partid, am fost convins că Leo Tindemans va face apel la 
electorat, aşa că am lansat una dintre cele mai de succes campanii elec-
torale ale mele cu sloganul „Lucrurile vor fi diferite cu acest om“.

Pentru prima dată în ultimii şaisprezece ani, partidul a făcut un salt 
uriaş înainte şi Tindemans a fost ales cu un număr fără precedent de 
voturi care exprimau prima opţiune în circumscripţia sa. Negocierile 
ulterioare au fost departe de a fi uşoare, totuşi. În timpul primei runde 
de negocieri a devenit clar că socialiştii erau prea divizaţi pe plan intern 
pentru a forma un guvern stabil. În ciuda eşecului iniţial, formateur-ul 
a fost capabil să-şi păstreze locul de muncă şi a anunţat că era dispus să 
formeze un guvern susţinut de membri ai Partidului Liberal şi membri 
ai aşa-numitelor partide lingvistice : Congresul Valon (Rassemblement 
Wallon), Frontul Democratic Francofon (Front Démocratique des 
Francophones) şi Uniunea Populară Flamandă (Volksunie).

Acesta a fost un pas mult mai mare pentru Tindemans decât pentru 
mine. Ca federalist, nu am avut nicio obiecţie cu privire la includerea 
partidelor care au avut campanie într-o singură parte a ţării. Cu toate 
acestea, Tindemans şi-a îndeplinit admirabil misiunea. Noi, preşedin-
ţii de partid, ajunsesem aproape la un acord în timpul negocierilor din 
timpul nopţii, când brusc, la primele ore ale dimineţii, liderul Volksunie, 
în chip destul de ciudat, a pus pe masă o cerere de amnistie cu privire 
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la cei condamnaţi pentru colaboraţionism în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Negociatorii vorbitori de limbă franceză au privit 
acest lucru ca pe un sabotaj şi o provocare şi, drept urmare, negocierile 
au părut să se oprească.

În 25 aprilie 1974, Tindemans a format un guvern minoritar cu libe-
ralii, ce a fost tolerat de către „partidele lingvistice“, care au promis să 
se abţină pentru o vreme la votul din Parlament. Câteva luni mai târziu, 
guvernul Tindemans a fost extins pentru a include trei miniştri de la 
Congresul Valon. A fost rapid adoptată o formă provizorie de regiona-
lizare şi, ca rezultat, trei comitete ministeriale regionale şi trei consilii 
consultative regionale au putut fi formate. Acest lucru a fost o primă 
tentativă, chiar dacă încă nu vizibilă, în direcţia federalismului. Primele 
şedinţe ale consiliilor regionale au avut loc cu mult fast şi ceremonie.

Această perioadă a fost, fără îndoială, una de mare popularitate pen-
tru partid. Ca urmare a campaniei noastre foarte agresive împotriva so-
cialiştilor, am câştigat un sprijin considerabil în Flandra. Alegerile loca-
le din 10 octombrie 1976, pe care le-am susţinut sub sloganul „Pentru că 
oamenii sunt importanţi“, au fost de succes şi au demonstrat că CVP-ul 
ar putea câştiga din nou. Partidul nostru avea suficiente voturi pentru a 
guverna trei sferturi din târgurile flamande, fie singur, fie într-o coaliţie. 
Din păcate, Frontul Democratic Francofon a devenit cel mai mare partid 
în aproape toată zona Bruxelles-ului şi a obţinut majoritatea absolută în 
cinci cartiere ale capitalei. Acest partid de limbă franceză a început, de 
asemenea, să câştige teren în zonele flamande din jurul Bruxelles-ului. 
Succesul lor urma să aducă cu sine o gravă atingere oricăror încercări 
suplimentare de reformă a statului.

Primul Cabinet Tindemans a căzut ca urmare a volatilităţii Congre-
sului Valon, un partid care s-a dezintegrat în timp ce făcea parte din 
guvern. Când membrii acestuia au refuzat să voteze bugetul în martie 
1977, Tindemans i-a dat afară din guvern, ceea ce a însemnat că el nu 
mai deţinea o majoritate în Parlament. Situaţia s-a dovedit de necon-
trolat. Pentru a preveni ca guvernul său intre în minoritate, i-a propus 
regelui ca Parlamentul să fie dizolvat. Alegerile anticipate au avut loc 
pentru a doua oară în trei ani.
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Muncă de pionierat cu Lücker

Cititorii care nu locuiesc în ţara mea ar putea avea impresia din ceea 
ce a fost spus până acum că am fost implicat în principal în încercarea 
de a menţine ordinea în Belgia, care este la urma urmei o ţară mică. 
Cu toate acestea, dimensiunea europeană nu a fost niciodată absentă 
în angajamentul şi activităţile mele publice şi politice. În calitate de 
preşedinte al CVP, mi s-a dat ocazia la începutul anilor 1970 să aduc o 
contribuţie cât se poate de concretă la procesul de integrare europeană. 
Am fost implicat în Grupul Partidului Popular European chiar de la 
înfiinţare. Cu toate acestea, niciodată nu mi-am putut imagina cât de 
mult va domina şi va dirija PPE viaţa mea politică după ce am fost 
prim-ministru.

Înfiinţarea PPE nu a fost ceva care a venit din senin. Exista deja 
o lungă tradiţie de cooperare internaţională în interiorul creştin-de-
mocraţiei în Europa, care data din anii 1920. Un rol important a fost 
jucat de flamanzi, toţi având anvergură internaţională. Din 1950 până 
în 1959, fondatorul şi preşedintele CVP, August-Edmond de Schryver, 
a condus Nouvelles Équipes Internationales (Echipele Internaţionale 
Noi), aşa cum era cunoscut grupul partidelor creştin-democrate vest 
europene la momentul respectiv. Preşedintele nostru de partid, şi mai 
târziu, prim-ministrul, Theo Lefèvre, a condus Équipes din 1960 până 
în 1965. Équipes a fost succedată de către Uniunea Europeană a Creştin-
Democraţilor (UECD), care a fost înfiinţată în 1965, cu Leo Tindemans 
ca prim-secretar general. El a deţinut această poziţie până a devenit 
prim-ministru în 1974.

Un grup creştin-democrat fusese deja format în cadrul Parlamentului 
European, în 1953. Grupul nostru a dorit să fondeze un partid politic eu-
ropean, în vederea primelor alegeri directe care urmau să fie desfăşurate 
în anul 1979. Primii paşi concreţi în această direcţie au fost făcuţi în 
cadrul Comitetului Politic al Partidelor Creştin-Democrate ale statelor 
membre ale Comunităţii Europene (CE). În calitatea de preşedinte ales 
al CVP, am fost membru al Comitetului, împreună cu colegul meu de la 
PSC, Charles-Ferdinand Nothomb. N-am ratat o singură întâlnire. Un 
total de unsprezece partide au fost reprezentate, din şapte state mem-
bre ale Comunităţii Europene : CVP / PSC din Belgia, CHU, ARP şi 
KVP din Olanda, care mai târziu vor fuziona pentru a forma Christen 
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Democratisch Appel (CDA), în 1980, CSV din Luxemburg, reprezen-
tat de către noul preşedinte de partid, Jacques Santer, CDU şi CSU 
din Germania, Democrazia Cristiana italiană, Centre des Démocrates 
Sociaux francez, care a devenit parte din UDF în 1978 şi Fine Gael 
din Irlanda. Deoarece nu aveau niciun partid creştin-democrat, Marea 
Britanie şi Danemarca nu au fost reprezentate.

Hans-August Lücker, un membru al CSU din Bavaria. apoi şeful 
Grupului PPE din Parlamentul European şi, de asemenea, vice-preşe-
dinte al EUCD, a militat foarte mult în favoarea planificării pe termen 
lung a creştin-democraţiei în Europa. În vederea acestui lucru, era ne-
voie de o formaţiune politică stabilă, adică de un partid. Pentru a lucra 
alături de Lücker, un om mai în vârstă decât mine cu peste douăzeci 
de ani, şi care avea o experienţă considerabilă în domeniul afacerilor 
europene, am fost numit rapporteur pentru grupul de lucru ad-hoc al 
„partidului european“, în 1975. Grupul de lucru s-a întâlnit în mai multe 
rânduri între noiembrie 1975 şi ianuarie 1976 pentru a discuta constitui-
rea unui viitor partid european. Un proiect al statutului a fost prezentat

Comitetul în timpul întâlnirii de la Paris, care a fost acceptat apoi 
în timpul unui reuniuni oficiale, în 29 aprilie 1976. Acest lucru a con-
stituit momentul de înfiinţare efectivă a Partidului Popular European – 
Federaţia Partidelor Creştin-Democrate în Comunitatea Europeană, aşa 
cum a fost cunoscut mai apoi partidul nostru. Înfiinţarea oficială a avut 
loc mai târziu, pe 8 iulie 1976, în Luxemburg. Leo Tindemans, care în-
tre timp devenise prim-ministru al Belgiei, a fost ales primul preşedinte 
al partidului.

Configurarea PPE s-a dovedit a fi un proces foarte intens şi greu. A 
trebuit să ne grăbim, deoarece socialiştii, în faţa cărora am pierdut ma-
joritatea relativă în Parlamentul European de la aderarea Marii Britanii, 
îşi înfiinţaseră deja Federaţia Partidelor Socialiste din Comunitatea 
Europeană în 1974. Liberalii au pierdut, de asemenea, foarte puţin timp 
cu crearea Federaţiei Europene Liberale şi Democrate, în 1976. Cu toa-
te acestea, a existat o neînţelegere considerabilă în rândurile noastre cu 
privire la domeniul de acţiune al viitorului partid european. Ar trebui 
deschis către partidele democratice non-creştine ? Germanii au fost în 
principal cei care au insistat pe această temă, de vreme ce menţinu-
seră relaţii bune cu conservatorii britanici în trecut ; ei au considerat 
de neimaginat ca un astfel de partid să nu aibă nicio reprezentare într-
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unul dintre cele mai mari state membre ale Comunităţii Europene. În 
conformitate cu CDU / CSU, doar o coaliţie permanentă a creştin-de-
mocraţilor, conservatorilor şi liberalilor, în acord cu modelul german, 
ar putea oferi o formă de opoziţie la dominaţia socialiştilor din Europa 
de Vest. După mai 1968, Europa de Vest a fost în principal de culoare 
roşie. Partidele socialiste erau la putere în Germania de Vest, Marea 
Britanie şi în Ţările de Jos, printre altele. CVP / PSC era singurul partid 
creştin-democrat capabil să câştige alegerile parlamentare în Europa în 
anii 1970.

Împreună cu creştin-democraţii francezi, olandezi, luxemburghezi 
şi italieni eram împotrivă, formând un front comun cu conservatorii 
(britanici). În mod ciudat, mulţi dintre noi eram în favoarea cooperă-
rii cu socialiştii în politica naţională. Pentru că eu personal aparţineam 
grupului din urmă şi pentru că Lücker, colegul meu, reprezenta pozi-
ţia germană, am format echipa ideală pentru a ajunge la un compro-
mis. Amândoi am acordat o mare importanţă ideii de dezvoltare a unei 
Europe integrate, scopul final care trebuia avut în vedere în permanenţă. 
Într-o anumită măsură, crearea unui partid european a fost doar un mij-
loc în acest scop. Dar acest lucru a însemnat că trebuia să se bazeze pe 
temeiuri solide, ideologice, şi că va fi, de asemenea, susţinut de o vizi-
une pe termen lung. Dacă creştin-democraţii doreau să rămână impor-
tanţi în Europa, atunci cooperarea cu partide asemănătoare în gândire 
nu putea fi exclusă, cel puţin nu în principiu.

Viziune şi iniţiativă

Acest punct de vedere a fost puternic criticat de mulţi, nu în ultimul 
rând de mulţi din propriul meu partid, în special atunci când eu, ca pre-
şedinte al PPE, am condus negocierile de extindere a PPE şi de cooptare 
a partidelor non creştin-democrate. Mi s-a reproşat atunci, şi sunt încă 
în mod regulat certat, că am făcut o întoarcere ideologică de 180 de gra-
de. S-ar părea că la începutul carierei mele politice, am fost în favoarea 
formării unui front progresist, în timp ce spre sfârşitul carierei mele, 
m-am dedicat dezvoltării, în cadrul PPE, a „dreptei europene“. Doresc 
să neg acest lucru în termenii cei mai puternici posibili.
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Întotdeauna am rămas fidel principiilor de bază ale creştin-democra-
ţiei : personalism, o economie socială de piaţă, subsidiaritate şi federa-
lism european. Am acceptat aceste principii în cadrul PPE şi am permis 
accesul în partid doar oamenilor care au subscris la ele. Să optezi să 
fii un club mic, select, dar fără putere, de creştin-democraţi „puri“ sau 
să fi absorbit într-o formaţiune mai mare, în care creştin-democraţii ar 
forma doar o minoritate şi de abia ar reuşi să-şi pună în practică ideile 
lor – acestea nu au fost niciodată opţiuni pe care le-am luat în calcul. 
Doar privit din această perspectivă şi prin convingere, trebuie înţeles 
angajamentul meu pentru PPE. Avem nevoie de un PPE puternic, cu o 
bază largă, pentru a continua să depunem eforturi pentru o Europă uni-
tă, alături de şi împreună cu socialiştii şi liberalii. Adversarii noştri reali 
în proiectul european sunt extrema dreaptă şi numărul tot mai mare de 
populişti şi eurosceptici.

Conştientizarea faptului că lipseşte puterea, la nivel european, la 
creştin-democraţii „puri“ şi convingerea că puterea creştin-democraţiei 
stă în platforma sa şi că ideile sale pot forma baza pentru inovaţie po-
litică au format întotdeauna fundamentul pentru acţiunea mea politică. 
Mereu am avut această viziune, atât acum, ca preşedinte al PPE preşe-
dinte, cât şi la naşterea acestui partid, aşa cum demonstrează următoa-
rea notă pe care am scris-o în 1975 la înfiinţarea unui partid european :

Formarea unui front popular între socialişti şi comunişti, pe de-o 
parte, şi polarizarea mult-prea-abruptă între socialişti şi creştin-demo-
craţi pe de altă parte, ar putea duce la o diviziune politică a Europei, 
care ar periclita grav procesul de integrare, sau chiar l-ar face imposibil. 
Cooperarea între toate forţele anti-socialiste este plină de riscuri deoa-
rece este insuficient întemeiată atât ideologic, cât şi programatic. Acest 
lucru ar putea aduce un prejudiciu grav pentru dezvoltarea viitoare a 
creştin-democraţiei, care se bazează pe principii politice, şi, de aseme-
nea, pentru un partid european, care va avea nevoie de propriile princi-
pii ideologice, în cazul în care îşi menţine identitatea şi îşi salvgardează 
propriul viitor. Partidele creştin-democratice din cadrul Comunităţii 
Europene vor trebui să ia iniţiativa politică pentru a se asigura că uniu-
nea politică a Europei va rămâne pe cele mai largi fundaţii posibile, că 
partidele creştin-democratice vor lucra împreună într-un partid politic 
european şi că acest partid păstrează deschisă posibilitatea de a lucra cu 
toate partidele democratice.
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Un Partid Popular European

Efectul combinat al aprofundării şi extinderii, acceptarea principi-
ilor creştin-democrate de către partide asemănătoare care nu au avut 
legătură iniţială cu creştin-democraţia : toate acestea stau la baza com-
promisului la care Lücker şi cu mine am dorit să ajungem la înfiinţa-
rea PPE. Discuţiile s-au cristalizat în jurul numelui şi al termenilor de 
membru al viitorului partid. Chestiunea numelui – dacă numele ar tre-
bui sau nu să se refere la creştin-democraţie – a fost extrem de sensibilă. 
Una dintre pledoarii susţinea opţiunea care cuprinde numele „Centrul 
Democrat“. Nu am putut ajunge la un acord, dar diverse sugestii au 
fost puse pe masa de discuţie : Partidul Popular European, Creştin-
Democraţia Europeană, Partidul Popular European Creştin-Democrat, 
Partidul Social European pentru Progres.

Problema numelui nu a fost doar una întâmplătoare. Un nume in-
dică întotdeauna ce identitate ai dori să arăţi. Cei care sunt în favoarea 
introducerii numelui de conservatori, ar evita mai degrabă termenul de 
„Creştin-Democrat“. Pe de altă parte, cei ce se opun alăturării cu ideea 
de conservator priveau acest termen ca pe o garanţie pentru menţinerea 
caracterului creştin-democrat al partidului. În final s-a ajuns la un con-
sens cu privire la denumirea „Partidul Popular European“, care inclu-
dea în subtitlu şi o trimitere la creştin-democraţie.

Termenul „Partidul Popular“ corespundea cerinţei germane de des-
chidere în ceea ce priveşte orientarea politică şi clasa socio-economică 
şi, de asemenea, făcea referire la diferitele partide populare creştin-de-
mocrate din alte ţări, cum ar fi CVP în Flandra, KVP în Olanda, CSV în 
Luxemburg, printre altele, precum şi la predecesorii CDS în Franţa şi 
Democrazia Cristiana în Italia.

Nu am văzut niciodată o contradicţie între creştin-democraţie şi un 
partid popular. Din contră, un partid creştin-democrat este un partid  
popular par excellence. Retrospectiv privind lucrurile, alegerea nume-
lui „Partidul Popular European“ a fost vizionară. Fără acest nume nu 
am fi putut lărgi niciodată partidul.

Spre deosebire de decizia cu privire la denumire, problema aderării 
a fost convenită contrar dorinţelor germanilor. Doar partidele creştin-
democrate din statele membre ale Comunităţii Europene la acea dată 
puteau deveni membre ale PPE. În ceea ce priveşte viitorul partidului, 
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acesta era un Auseinandersetzung extrem de important, deoarece, în 
principal, germanii şi, în special, preşedintele EUCD, Kai-Uwe von 
Hassel, susţineau o deschidere a partidului.

Cu toate acestea, poziţia germanilor nu a fost urmată. De fapt, parti-
dele politice de alte orientări, cum ar fi conservatorii britanici şi danezi, 
au fost excluse, la fel cum s-a întâmplat cu partidele creştin-democrate 
din statele ne-membre CE, din ţări precum Elveţia şi Austria. Cu toa-
te acestea, întrucât CDU / CSU doreau să menţină contactul structural 
cu partidele non creştin-democrate atât din interiorul, cât şi din afa-
ra Comunităţii Europene, câteva luni mai târziu au organizat Uniunea 
Democrată Europenă (UDE), ca reacţie la fondarea PPE. EDU a fost 
o structură de asociere de creştin-democraţi, conservatori şi alte parti-
de non-colectiviste. Helmut Kohl, preşedintele CDU în acea perioadă, 
Margaret Thatcher, liderul conservatorilor britanici, ambii fiind lideri 
în opoziţie în acea vreme, şi Jacques Chirac, liderul neo-gaulliştilor, au 
fost cele mai importante figuri în cadrul EDU.

De fapt, germanii şi-au asumat un risc uriaş. În cursul negocierilor 
delicate pentru PPE, ei se pregăteau, de asemenea, pentru a configura 
UDE. Este adevărat că UDE nu a fost o federaţie de partide şi nu for-
mează un grup în cadrul Parlamentului European, dar înfiinţarea sa a 
fost un amortizor pentru entuziasmul înfiinţării PPE-ului. Data înfiin-
ţării, numai la o lună după primul Congres PPE, a fost percepută ca o 
provocare. În cadrul reuniunii Biroului Politic ce a urmat congresului 
care a condus la înfiinţarea PPE, dezbaterea a fost dedicată în întregime 
înfiinţării UDE. Ei au creat o impresie negativă asupra noului PPE şi 
au încercat să provoace diviziuni interne. Nu aveţi idee astăzi cât de 
puternică era diviziunea la momentul respectiv.

Primii ani ai PPE au fost ani de impas. Trei asociaţii ale partidelor 
creştin-democrate din Europa de Vest – UECD, PPE şi UDE – au lu-
crat separat şi într-o oarecare măsură chiar şi unul împotriva celuilalt. 
Nu exista niciun semn sau menţiune de cooperare structurală. Domnea 
neîncrederea. Moştenirea lăsată de Lücker şi de mine părea că s-a di-
minuat. Mijloacele obiectivului nostru – care era crearea unei Europe 
federale, – au suferit o pierdere a forţei de la bun început. În plus, pri-
mele alegeri directe pentru Parlamentul European au fost câştigate de 
socialişti – în ceea ce priveşte numărul de locuri cel puţin, însă PPE a 
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obţinut mai multe voturi. Mai târziu avantajul socialiştilor va creşte, de 
asemenea, şi ca număr de voturi.

Ca prim-ministru a trebuit să renunţ la creaţia mea în timp ce eram 
încă sub acest nor întunecat. Abia mai tîrziu, sub preşedinţia mea la PPE, 
au fost depuse încă o dată eforturi pentru a stabili o cooperare structura-
lă între creştin-democraţi şi alte partide politice asemănătoare şi, în plus, 
pentru unirea PPE, UECD şi UDE într-o singură organizaţie.

Principiile creştin-democrate

Alături de statutul care până în prezent constituie baza de funcţio-
nare a PPE, o altă rază de lumină importantă este programul politic co-
mun, care a fost întocmit la fondarea PPE. Programele politice au jucat 
un rol din ce în ce mai important în cadrul partidului. Ele sunt rezultatul 
terenului comun pe care l-au împărtăşit partidele, care, încă din 1976 
au continuat să difere foarte mult. Este vital să fie recunoscute aceste 
diferenţe în aceeaşi măsură în care sunt valorificate punctele în comun. 
Această comunitate se află în Europa.

Deoarece s-a pus accentul pe program încă de la început, a fost în-
fiinţat un comitet special. Am fost rapporteur, împreună cu Lücker. În 
redactarea textelor noastre am putut să ne bazăm pe manifeste emise de 
UECD şi de Uniunea Mondială a Creştin-Democraţilor. De asemenea, 
am profitat de propriul centru de cercetare al partidului, care a coordo-
nat contribuţiile diferitelor unităţi de cercetare ale partidelor membre. 
Campania electorală din 1979 pentru Parlamentul European a fost con-
dusă sub sloganul „Împreună către o Europă a popoarelor libere“. De 
fapt, marcam limitele platformei electorale. Rădăcinile creştin-demo-
crate erau în mod clar vizibile de la început şi ar fi fost şi mai evidente 
la temelia unei federaţii europene :

„Noi, Federaţia Partidului Popular European a Partidelor Creştin-
Democrate din Comunitatea Europeană, dorim o Europă unită. Cu 
acest scop în minte vom continua politicile de succes ale oamenilor de 
stat creştin-democraţi Robert Schuman, Alcide de Gasperi şi Konrad 
Adenauer, care au pus bazele tuturor succeselor obţinute până în prezent. 
Urmându-le, suntem hotărâţi să continuăm munca lor şi să o completăm 
prin crearea unei Uniuni Europene care din punct de vedere politic va 
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fi finalizată printr-o Federaţie Europeană, aşa cum fusese specificat de 
către Robert Schuman în 9 mai 1950.“

Această convingere cu privire la federalism a fost crucială şi, toto-
dată, o extensie a ceea ce susţineam în Belgia. Este, de asemenea, ceea 
ce am descoperit mai târziu în scrierile lui Jean Monnet. Îl consider 
pe Monnet ca fiind sursa de inspiraţie pentru credinţa mea în Europa. 
Biografia lui, pe care am citit-o şi studiat-o în profunzime, a fost, de ase-
menea, o importantă sursă de inspiraţie pentru acţiunea mea politică.

La primul Congres PPE am pus cărţile pe masă subliniind viziunea 
mea pentru viitorul Europei :

„Pentru noi, unificarea Europei ar trebui să conducă la o federa-
ţie europeană, pentru că o structură federală este singura structură care 
poate aduce şi poate garanta unitatea în diversitate şi diversitatea în uni-
tate. Pentru noi, o structură federală este cea mai bine adaptată să dea 
formă principiului subsidiarităţii : numai ceea ce putem administra în 
cadrul unei entităţi mai mari ar trebui să fie transferat la această entitate. 
În acest fel structura federalistă se potriveşte cu punctul nostru de vede-
re pluralist, unul care are oroare de monopoluri. Pe scurt, federalismul 
este personalismul nostru în formă politică.“

Belgia sau Europa ?

Programul nostru politic a fost convenit la primul Congres al PPE-
ului, în 6 şi 7 Martie 1978, la Bruxelles. Odată cu aceasta, munca mea a 
ajuns la capăt pentru un timp. În calitate de prim-ministru, nu am putut 
urmări activitatea de zi cu zi şi evoluţiile din cadrul PPE, cu excepţia 
reuniunilor la nivel înalt cu liderii de guvern din cadrul PPE care pre-
găteau Consiliul European. Nu am fost eu, ci Tindemans cel care a de-
venit preşedinte al PPE, la sugestia mea. El a fost ales datorită faptului 
că fusese prim-ministru şi ca urmare a renumelui şi serviciilor aduse 
Europei. Nu degeaba a fost numit „Mister Europa“. Faptul că venea 
dintr-o ţară mică şi că a trăit în apropierea Bruxelles-ului a jucat de 
asemenea un rol important.

Cu toate acestea, la un moment dat, înainte de a afla că voi deveni 
prim-ministru, lucrurile au fost tratate diferit. Lücker mi-a cerut să devin 
preşedinte al PPE, deoarece toate partidele membre cu care se consul-
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tase m-au propus pe mine. În mod paradoxal, doar Charles-Ferdinand 
Nothomb, celălalt preşedinte de partid belgian, a fost împotrivă. Şi eu mă 
întrebam dacă a deveni preşedinte al PPE era pasul cel corect. Desigur, 
politica belgiană ar fi arătat diferit dacă aş fi făcut acel pas. În cele din 
urmă, l-am sfătuit pe Lücker să-l propună pe Tindemans. Tindemans a 
acceptat şi a devenit preşedinte. Cu toate acestea, am rămas puternic 
implicat în Europa în termeni politici. În plus, în acel moment interesele 
şi preferinţele mele păreau să se concentreze pe Europa. Atunci când 
un săptămânal flamand m-a întrebat la câteva luni după Congresul PPE 
dacă aş prefera să nu fiu prim-ministru al Belgiei, şi să îmi dedic cari-
era politică Europei, răspunsul meu a fost aceasta : „Dacă cineva nu îşi 
asumă un risc pentru Europa, atunci nu va ajunge niciunde. Da, cred că 
dimensiunea europeană reverberează foarte puternic în mine“. Le-am 
spus prietenilor din CVP că „Tindemans ar inspira partidul în Belgia şi 
eu m-aş concentra în principal pe Europa“.
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Capitolul III

La conducerea unui 
stat agitat

Rezultatele alegerilor din 17 aprilie 1977 au fost surprinzător de favo-
rabile pentru creştin-democraţi. Cel mai semnificativ detaliu a fost numă-
rul de prime opţiuni din voturile câştigate de prim-ministrul Tindemans. 
El a dorit să aducă împreună o majoritate largă pentru a face reforma 
constituţională. A încercat încă de la început să formeze un guvern de 
coaliţie tripartit între creştin-democraţi, socialişti şi liberali. Cu toate 
acestea, formateur-ul, persoana desemnată de către rege să negocieze un 
nou guvern, s-a confruntat cu o sarcină nu tocmai uşoară. Socialiştii s-au 
grăbit să anunţe că vor refuza să formeze un guvern cu liberalii.

În locul liberalilor, aşa numitele partide lingvistice –Volksunie fla-
mand şi Front des Francophones din Bruxelles – au fost invitate să ia 
parte la negocieri. Ne-am asumat riscul de a iniţia discuţii cu aceşti noi 
parteneri. Palatul Egmont a fost închis pentru mass-media şi ne-am aşe-
zat cu toţii în jurul mesei, nespus de dornici să punem la punct o soluţie 
definitivă în forma unui pact al comunităţii.

S-a ajuns la un acord într-una din acele zile înmiresmate din luna mai 
a anului 1977. Dar „Pactul Egmont“, numit după palatul în care a avut 
loc semnarea lui, a fost departe de a fi un model de claritate. Diferenţele 
de opinie au apărut repede în interiorul guvernului. Interpretările tex-
tului pactului se deosebeau atât de mult, încât negociatorii au trebuit să 
se întâlnească din nou la un alt castel, pe nume Stuyvenberg, între 24 
septembrie 1977 până în 17 ianuarie 1978, în scopul de a ajusta anumite 
secţiuni-cheie ale pactului. Cu toate acestea, demersul în cauză nu a pus 
capăt dificultăţilor. Consiliul de Stat, cea mai înaltă autoritate în dome-
niul dreptului administrativ, în Belgia, care acţionează ca şi consultant 
pentru legislativ, a constatat că secţiunile esenţiale ale Pactului Egmont 
erau în contradicţie cu Constituţia. Deci, pactul nu putea fi ratificat fără 
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amendamente. Iadul de pe lume s-a dezlănţuit în mass-media, şi tensi-
unea dintre partenerii de coaliţie parteneri a atins cote maxime. Pactul 
a fost rupt vineri, 4 august 1978, o zi fatală care va rămâne întotdeau-
na în mintea celor care au participat. O prăpastie adâncă, ireparabilă 
s-a deschis între liderii partidelor de limbă franceză şi prim-ministrul 
Tindemans. Şi-au pierdut orice încredere în el ; aceasta a devenit o ches-
tiune evidentă în timpul unei reuniuni emoţionante la domiciliul său. 
Preşedintele socialiştilor valoni, André Cools, l-a acuzat pe Tindemans 
de a fi une crapule, un escroc, şi de a fi complotat împotriva celor care 
s-au angajat pentru pact. Au avut loc scene oribile, pe care participanţii 
la reuniune nu le vor uita niciodată. În cele din urmă, cu toţii s-au des-
părţit în stare de şoc. Şi astfel Pactul Egmont a aterizat pentru totdeauna 
la coşul de gunoi al istoriei.

Amintirile mele din acea zi dureroasă, 4 august 1978, au fost, pro-
babil, diluate de un alt dezastru care a avut loc în aceeaşi zi. Atmosfera 
de confruntare dintre Cools şi Tindemans abia se atenuase cu puţin, 
atunci când am primit vestea că fiul meu de 13 ani, Chris a fost implicat 
într-un accident grav pe coasta de sud spaniolă. Va fi această tragedie 
de familie ceva prea greu de suportat ? În cele din urmă am reuşit să fac 
faţă, dar acea perioadă a fost oribilă. Când totul devenea mult prea mult 
pentru mine, ieşeam singur la o plimbare şi mă rugam lui Dumnezeu 
să-mi salveze copilul. A fost prima dată, după mulţi ani, când mi se 
întâmpla acest lucru. Mulţi oameni s-au întrebat după aceea de ce am 
petrecut acea vară în Parlament. M-am întreba şi eut acelaşi lucru de o 
mie de ori. De ce mi-am lăsat soţia şi copiii să meargă în vacanţă sin-
guri ? Poate că nu s-ar fi întâmplat aşa ceva dacă aş fi fost şi eu acolo. 
Niciodată nu am încetat să mă simt vinovat pentru tragedie.

După dezastrul Egmont, creştin-democraţii au devenit cel mai pu-
ternic partid în urma alegerilor din 17 decembrie 1978. A trebuit să 
recomandăm un formateur. Tindemans a vrut ca noi să rămânem uniţi 
alături de el, dar nici unul din celelalte partide nu a mai dorit să mai 
participe la o guvernare cu el. Creştin-Democraţii Flamanzi s-au con-
fruntat cu următoarea alegere : să stea alături de Tindemans până la final 
sau să-l sacrifice pentru o alternativă. Socialistul flamand Willy Claes 
a fost desemnat informateur – persoana însărcinată să conducă discuţii 
neoficiale pentru desemnarea unui formateur – pentru a explora terenul. 
El i-a lăsat pe politicieni să îşi tragă mai întâi suflul şi să accepte situaţia 
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rezultată din alegeri. A ţinut mai bine de treizeci de runde de negocieri 
în cursul ultimelor zile ale acelui an. În data de 8 ianuarie 1979 a înche-
iat această etapăa. Când l-am întâlnit în aceeaşi zi, l-am întrebat „Eşti 
sigur că nu o să mă desemnezi ca formateur atunci când o să vorbeşti 
cu regele ?“ Răspunsul lui Willy a fost unul de care mă temeam : „Sunt 
sigur că o să te numesc, pentru că nu există nicio altă alternativă“.

Complet împotriva voinţei mele, am fost desemnat de către rege 
să formez un guvern. Dar era foarte puţin probabil că mi-ar fi reuşit. 
Am avut sprijinul partidelor care deţinuseră anterior majoritatea, dar 
propriii mei activişti creştin-democraţi s-au opus cu vehemenţă succe-
siunii mele fostului prim-ministru Tindemans. Încercarea de a forma un 
guvern s-a tărăgănat la nesfârşit, criza durând aproape o sută de zile. 
Regele a numit un nou mediator, fostul prim-ministru de limbă franceză 
Paul Vanden Boeynants, care în cele din urmă a reuşit să stabilească un 
acord. Acest acord a trebuit de asemenea să fie aprobat de către propriul 
meu partid şi, în urma unui congres tensionat, am fost în cele din urmă 
numit prim-ministru.

16, rue de la Loi

Biroul prim-ministrului, cunoscut sub numele de „Wetstraat 16“ sau 
„16, rue de la Loi“, nu era un teritoriu necunoscut pentru mine atunci 
când am devenit prim-ministru, pe 3 aprilie 1979. Eram un tânăr de 
patruzeci şi doi de ani pe atunci, dar cunoşteam clădirea, deoarece fu-
sesem consilier de cabinet cu cincisprezece ani în urmă. Situat la colţul 
Wetstraat şi Hertogstraat, având în faţă Parcul Warande din Bruxelles, 
această clădire istorică de valoare este parte dintr-un cartier splendid 
bine conservat, construit în stil clasic. În interiorul zidurilor sale albe, 
locul este literalmente împânzit cu activitate politică.

Intrarea principală la „N° 16“ este un loc foarte familiar pentru bel-
gieni. Este oarecum asemenea lui 10 Downing Street pentru britanici. 
Când îmi chemam miniştrii la câte o întâlnire, uneori se năştea un haos 
pe uşa din faţă. Nu era neobişnuit pentru trecători să dea nas în nas cu 
miniştrii care erau lăsaţi la uşă de propriii şoferi şi care încercau să-şi 
croiască drum prin mulţimea de ziarişti, aşezaţi pe jos şi cu stive de 
materiale grele. Odată ajunşi înăuntru, ei trebuiau apoi să aştepte ener-
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vantul şi lentul lift din minister. Liftul se bloca în mod regulat şi cineva 
trebuia trimis pe scări pentru a elibera miniştrii prinşi între etaje. În 
timp ce se întâmplau toate acestea, miniştrii care erau în aşteptare jos 
erau luaţi în primire de jurnalişti care încercau să-i provoace astfel încât 
să primească vreo bucăţică de informaţie importantă.

Această apropiere între liderii guvernamentali şi alegătorii lor era ti-
pică pentru ţara noastră. După fiecare şedinţă de cabinet, obişnuiam să 
merg în sala cea mică de la primul etaj pentru a informa presa cu privire la 
deciziile adoptate în acea zi. Sala era atât de mică încât jurnaliştii puteau 
să se uite literalmente peste umărul meu şi să-mi citească notiţele. Atunci 
când, în 1984, miniştrii au devenit ţinta atacurilor organizaţiei teroriste 
Cellulles Communistes Combattantes (CCC), această situaţie a devenit 
de neconceput. Reuniunile cabinetului au fost mutate în alte locaţii din 
afara Wetstraat 16, în timp ce miniştrii au fost obligaţi să se retragă la 
castele sau palate din regiunea Bruxelles, precum Egmont, Stuyvenberg 
sau Val-Duchesse – castelul în care a fost negociat Tratatul de la Roma. 

Un arbitru şi un căutător de consens

Creştin-democraţii au deţinut puterea în Wetstraat 16 timp de trei-
zeci de ani, din 1968 până în 1999, cu o scurtă întrerupere în 1973. 
Postul de prim-ministru este, de obicei, deţinut de către cel mai puternic 
partid politic din Parlament. Ca urmare, prim-ministrul este aproape 
întotdeauna flamand. Între 1958 şi 1999, creştin-democraţii au ocupat 
Wetstraat 16 timp de 458 luni, dar nimeni nu a deţinut funcţia foarte 
mult timp. Eu însumi, prin contrast, am deţinut funcţia de prim-ministru 
timp de 146 de luni, aproape o treime din perioada în care creştin-de-
mocraţii au fost la putere. După alegerile din 1999, liberalii flamanzi au 
format majoritatea în Parlament şi liderul lor, Guy Verhofstadt, a deţinut 
funcţia de prim-ministru între 1999 şi 2008. Creştin-democraţii au ajuns 
astfel în opoziţie. Datorită victoriei noului nostru lider, Yves Letermela 
alegerile din 10 iunie 2007, el a putut prelua conducerea guvernului în 
urma negocierilor dureroase din primele luni ale anului 2008. A fost 
cea mai lungă criză politică pe care ţara noastră a cunoscut-o vreodată. 
Dar, în decembrie 2008, o altă criză politică a izbucnit şi Yves Leterme 
a trebuit să demisioneze din funcţia de prim-ministru.
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Regele Albert al II-lea mi-a cerut să mediez criza. Ca mediator, între 
22 – 28 decembrie, am fost în măsură să restabilesc încrederea între par-
tenerii de coaliţie şi să reînnoiesc stabilitatea guvernului. Din partea par-
tidului meu, a fost numit un nou prim-ministru, Herman Van Rompuy.

Poziţia de prim-ministru în Belgia este prevăzută la articolul 99 din 
Constituţie. Articolul are un triplu efect. Acesta recunoaşte cabinetul 
ca un organism permanent, stabileşte compoziţia sa şi face constitu-
ţională funcţia de prim-ministru. Din 1970, un număr egal de miniştri 
francofoni şi vorbitori de olandeză au deţinut oficii în guvernul federal. 
Regula de paritate exclude prim-ministrul în cazul în care numărul de 
miniştri ar fi inegal. El sau ea sunt consideraţi neutri din punct de vedere 
lingvistic. Secretarii de stat, aşa cum miniştrii adjuncţi sunt numiţi în 
Belgia, nu sunt supuşi regulii parităţii. În 1993, numărul de miniştri a 
fost limitat de Constituţie la cincisprezece. În timpul celei de-a cincea 
perioade ale mele în cabinet (Martens V), cu mai mult de zece ani îna-
inte ca această limitare să fie impusă, existau de asemenea doar cinci-
sprezece miniştri şi zece secretari de stat.

Oricine se mută în Wetstraat 16 primeşte un post care îi aduce o 
putere considerabilă. Acest ins controlează agenda politică. Toate ini-
ţiativele şi toate traseele lor, trec prin biroul prim-ministrului. Prim-
ministrul le poate sorta, le poate da prioritate, le poate face să aştepte 
ori chiar le poate bagateliza. 

Dar în ce constă puterea prim-ministrului ? Acesta este, de obicei, 
descris ca fiind primus inter pares. Prim-ministrul nu acţionează ca un 
reprezentant al partidul său. Rolul său este acela de arbitru şi de cău-
tător de consens. Prim-ministrul este asistat de vice-premieri. Aceştia 
sunt miniştrii cei mai influenţi aleşi din partea partenerilor de coaliţie. 
Ca urmare, este mai corect sădescriem prim-ministrul ca lider al majo-
rităţii. Împreună cu vice-premierii şi cu alţi câţiva miniştri importanţi, 
este format un cabinet de bază. 

Acest cabinet de bază se întâlneşte ori de câte ori devine imposi-
bilă menţinerea unui centru al puterii politice în cadrul Consiliului de 
Miniştri. Este inevitabil ca deciziile politice vitale să fie luate adesea de 
către un comitet de mici dimensiuni. Nu era aceeaşi situaţie în timpul 
celui de-al cincilea cabinet al meu, Martens V. Nivelul de cooperare a 
fost de aşa natură încât cei cincisprezece miniştri ai mei nu aveau nevoie 
de un cabinet de bază. Acest lucru nu a fost valabil şi în timpul celorlalte 
mandate ale mele. Reuniunile de vineri ale Consiliului de Miniştri erau 
pregătite în cele mai mici detalii tehnice, dar în cazul în care ar fi apărut 
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o problemă politică reală, aceasta nu ar fi putut fi rezolvată niciodată 
acolo. Lucrurile ajungeau în impas în mod repetat şi Consiliul se înche-
ia invariabil cu concluzia că nici un acord nu a putut fi atins. În acea 
vreme, centrul de putere politică se afla prea des în sediile partidelor 
politice. Erau mult prea mulţi experţi şi persoane puternice, dincolo de 
zidurile Wetstraat 16.

Prin urmare era important să-i aduci pe cei mai importanţi lideri de 
partide de coaliţie în guvern. În acest fel, centrul de greutate se muta spre 
Consiliul de Miniştri. Problemele politice care au apărut în timpul man-
datului Martens V au fost rezolvate, prin urmare, în cadrul Consiliului. 
Decizia din 1982 de a devaloriza francul belgian a fost luată de către 
Consiliul de Miniştri, aşa cum s-a întâmplat şi cu decizia din 1985 de a 
permite staţionarea de rachete de croazieră pe teritoriul Belgiei.

A decide prin consens

Ca şef al Consiliului de Miniştri, este avantajos pentru un prim-mi-
nistru să aibă o viziune juridică, în scopul de a anticipa orice conflict şi 
de a-l reduce la factorii săi cei mai importanţi. Prim-ministrul are nevoie 
de o cunoaştere temeinică a naturii umane, pentru a fi capabil să recu-
noască personalităţile, tipurile psihologice şi sensibilităţile celor mai 
importanţi miniştri. Cineva poate plăti foarte scump pentru orice fel 
de ciudăţenii în astfel de contexte. Prim-ministrul are, de asemenea, 
la dispoziţie diverse instrumente pentru a aplana eventualele conflicte 
sau cel puţin pentru a le reduce intensitatea. Aşadar, este important să 
stăpânească arta agendelor politice şi astfel să creeze un consiliu de 
miniştri echilibrat. Prim-ministrul trebuie să fie vigilent şi să se asigure 
că problemele nu se adună. O mare parte din ceea ce se discută în cadrul 
Consiliului a fost deja dezbătut de către administraţie. Acestea formea-
ză cele mai „nevinovate“ puncte de pe ordinea de zi. Alături de ele, o 
agendă ar trebui să conţină doar două sau maxim trei chestiuni sensibi-
le. Dacă problema este de o importanţă vitală, atunci este recomandabil 
să nu se permită niciun alt subiect pe ordinea de zi.

Consiliul de Miniştri este condus în mod diferit de către cabinete, în 
cele mai multe ţări. În Belgia există un obicei adânc înrădăcinat, aproape 
constituţional, că un guvern ar trebui să ajungă la decizii prin consens. 
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Această regulă este, de obicei, trecută cu vederea în alte părţi. În Olanda, 
de exemplu, deciziile sunt luate de obicei prin majoritate de voturi. Acest 
lucru se întâmplă întotdeauna în Israel. În Franţa, unde miniştrilor nici 
măcar nu li se permite să-şi aducă propriile documente la Conseil, con-
cluziile sunt pregătite în prealabil şi formulate de către preşedinte. În 
Germania, cancelarul nu are nevoie de acordul Consiliului de Miniştri 
pentru a lua decizii de guvern. În cazul în care miniştrii au obiecţii funda-
mentale la o anumită decizie, aceştia pot fi chiar obligaţi să demisioneze.

Regula sacră a consensului este literă de lege în guvernul belgian. De 
vreme ce Constituţia stabileşte paritatea de limbi în cadrul Consiliului 
de Miniştri, o demisie poate duce automat la căderea unui guvern în-
treg. Desigur că acest lucru împovărează sarcina prim-ministrului. 
Misiunea lui este să asculte şi, dacă apar diferenţe serioase de opinie, să 
prefigureze un deznodământ pentru dezbatere. Există mai multe moduri 
în care se poate întâmpla acest lucru. Câteodată îmi notam punctele de 
dispută în timpul discuţiei şi configuram o propunere finală pe care apoi 
o înaintam. Ministrul nu avea apoi decât să insiste asupra locului în care 
să pună virgulele şi punctele. 

Pentru a ghida dezbaterea, prim-ministrul poate să sară, de aseme-
nea, câţiva paşi şi să ofere o propunere care lasă loc pentru modificare 
şi schimbare. Dacă se dovedeşte a fi necesar să se ajungă la un con-
sens final, prim-ministrul poate forţa unul sau doi miniştri să accepte 
propunerea sau poate insista pe faptul că ar putea fi demişi. În cazul 
tensiunilor sporite în cadrul Consiliului de Miniştri, uneori este oportun 
să suspenzi şedinţa. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple prea des, 
însă. Întreruperea este o dovadă publică a lipsei de unitate în guvern 
şi a faptului că echipa a devenit nefuncţională. Am fost împotriva unor 
astfel de amânări. Atunci când miniştrii au cerut ca o reuniune să fie 
suspendată, am încercat să rezist acestei decizii. Poziţia mea a fost ace-
eaşi atunci când a existat un apel de a continua dezbaterile în noapte.

Federalismul unionist

Am considerat întotdeauna federalismul ca fiind structura cea 
mai adecvată de lucru pentru statul belgian modern, metoda politică 
ce ar permite ţării noastre să funcţioneze într-o adevărată coeziune. 
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Rezoluţiile propuse ca activist flamand în 1962 conţineau deja maximul 
în această privinţă faţă de care am rămas fidel toată viaţa mea : autono-
mie acolo unde este posibil, putere centrală puternică în cazul în care 
este necesară ! Această formulă include înţelesul corect al conceptul de 
bază al federalismului unionist. Timp de patruzeci de ani, acesta a fost 
firul de aur în toate acţiunile mele politice. Sarcina mea majoră a fost să 
creez o stare de spirit în care loialitatea federală, sau ceea ce germanii 
numesc Bundestreue, să devină evidentă.

Voi încerca acum să schiţez o imagine a tânărului care eram acum 
patruzeci şi cinci de ani. Nu am fost un agitator, ci un jurist mereu activ 
care se afunda tot mai adânc în legi constituţionale, pe de o parte, şi 
ajuta la organizarea reuniunilor de masă ale electoratului flamand, pe 
de altă parte. Unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntau 
federaliştii la momentul respectiv a fost că nu exista o perspectivă clară 
şi împărtăşită despre cum ar trebui să arate un stat federalist. Pentru 
unii oameni din puterea politică a acelor vremuri federalismul era o 
acoperire pentru separatism, în timp ce alţii confundau federalismul cu 
regionalismul sau descentralizarea. Federalismul a fost abordat într-un 
mod foarte rudimentar chiar de federaliştii înşişi ; era un „coş de gunoi“, 
în care flamanzii şi valonii îşi puteau decanta frustrările lor cu privire 
la statul unitar.

Am realizat că gândirea federalistă ar câştiga credibilitate în cercu-
rile politice numai dacă ar putea scăpa de unele concepte primejdios de 
confuze. Dincolo de acest lucru, trebuia întreprinsă o muncă urgentă 
pentru a traduce doctrina federalistă în propuneri politice realiste pentru 
stat. Aşa cum am înţeles-o eu, o cerinţă esenţială era ca federalismul să 
aibă loc într-un context belgian cu un guvern central puternic şi într-un 
climat puternic de solidaritate naţională. Loialitatea mea faţă de con-
ceptul de federalism unionist mă delimitează de naţionalişti. Continui 
să cred că anumite reforme comune care au fost realizate, cum ar fi 
securitatea socială, de exemplu, nu ar trebui să fie marginalizate. Şi cred 
în continuare acest lucru şi în ziua de azi. Aceasta explică aversiunea 
mea faţă de forme renegate de naţionalism precum cele exprimate în 
prezent de către extrema dreaptă.
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Către aventurierism instituţional ?

În 8-9 august 1980, în timpul unuia dintre mandatele mele au fost 
adoptate două importante acte – ele au ajuns să fie cunoscute sub nu-
mele de Reforma de Stat din 1980. Cel mai important punct în acel 
moment era că pe lângă Parlamentul şi Guvernul naţional vor fi formate 
Parlamentul şi Guvernul flamand, aceleaşi instituţii fiind constituite şi 
în partea vorbitoare de limbă franceză. Acesta a fost un adevărat pas în 
direcţia unei adevărate Belgii federaliste : comunităţilor şi regiunilor, 
în calitate de constituenţi ai statului, li s-au dat puteri extinse şi nivele 
ridicate de autonomie, după cum au avut, de asemenea, şi puterea de a 
ratifica decrete. Puterea regiunilor a crescut considerabil pentru a inclu-
de transportul, lucrările publice şi infrastructura. Între 1988-1989, în-
văţământul a fost, de asemenea, transferat către comunităţi. Importanţa 
acestor reforme a devenit vizibilă prin creşterea enormă a puterii fi-
nanciare a statelor federale : ele au devenit responsabile de la 10% din 
bugetul naţional la aproape 40% din total. Succesorul meu, prim-mi-
nistrul Jean-Luc Dehaene, „a aşezat acoperişul casei“ Belgiei federale. 
Articolul 1 din Constituţia din 17 februarie 1994 stabileşte că „Belgia 
este un stat federal compus din comunităţi şi regiuni“.

Cerneala noii constituţii federale de abia se uscase pe pagină când 
era deja considerată în anumite cercuri ca fiind învechită. Ca fost prim-
ministru şi reformator de stat, am urmărit aceste evoluţii cu surpriză 
crescândă. Şi nu mă îngrijora doar radicalismul în gândire al unora. 
Alţii au dorit să submineze în continuare sistemul federal, dar nu au 
reuşit până în prezent să elaboreze o alternativă viabilă coerentă. În 
ciuda climatului politic actual, şi spre enervarea multora, am refuzat 
să mă distanţez de federalismul unionist. Întotdeauna am luat ca punct 
de plecare faptul că un nivel ridicat de autonomie trebuie să fie acordat 
Flandrei şi Valoniei, împreună cu acceptarea de garanţii ale politicilor 
centralizate – şi ale celor ce iau decizii – dacă dorim să creăm o nouă 
formă de echilibru în Belgia. O consecinţă absolut logică după mulţi 
ani de acţiune pentru cauza flamandă a fost faptul că Flandra va fi de-
clarată o entitate juridică publică, cu propriile sale politici, recunoscân-
du-i-se inclusiv în Constituţie integritatea limbii şi a graniţelor. Dar nu 
m-am îndoit nicio clipă că această autonomie ar fi realizată în Belgia 
şi în contextul mai larg al Uniunii Europene. Aceasta a însemnat că  



Wilfried Martens72

autonomia Flandrei nu va fi niciodată totală, şi nici că va deveni un stat 
independent, ci mai degrabă un stat federal în Belgia şi în Europa, cu 
alte cuvinte un stat federal care ar avea şi şi-ar exercita propriile puteri 
în cadrul Uniunii Europene.

O astfel de integrare care să protejeze identitatea diferitelor state fe-
derale în cadrul unei Europe federale, şi care nu ar fi centralizate, ci mai 
degrabă descentralizate în conformitate cu principiul subsidiarităţii, co-
respunde cursului istoriei. Formarea mini-statelor – Kleinstaaterei – este 
contrară evoluţiilor istorice care au consolidat formarea Uniunii Europene, 
de la al Doilea Război Mondial şi căderea Zidului Berlinului. Dacă Belgia 
poate funcţiona eficient ca stat federal, cu trei limbi şi culturi, situat în 
centrul Uniunii Europene, va fi ca un magnet uriaş şi, fără îndoială, va de-
veni, inima Europei. Pot rezuma toate astea în următorul motto : „Flandra 
este casa mea, Belgia este patria mea, iar Europa este viitorul meu“. 

Un concept global

Convingerile mele federaliste se întemeiază pe o noţiune atotcuprin-
zătoare. Noţiunea de federalism unionist formează un întreg care este 
susţinut de părţile sale integrate, niciuna neputând fi ignorată, de teamă 
de a pune în pericol întregul. Elementele sale esenţiale sunt următoare-
le : autonomia reală a statelor federale, un guvern federal strâns unit, o 
diviziune a competenţelor şi a finanţelor între guvernul federal şi state, 
principiul că nu poate exista nicio putere politică fără responsabilitate 
financiară egală, recunoaşterea constituţională a frontierelor şi a integri-
tăţii regiunilor lingvistice, precum şi solidaritatea între membrii consti-
tutivi ai federaţiei. Aceste elemente esenţiale nu pot fi puse în discuţie 
ca rezultat al schimbării în Zeitgeist-ul politic.

Convingerile prezentate mai sus explică de ce am fost întotdeauna 
şi voi continua să fiu un adversar al con-federalismului. Acest concept 
se bazează exclusiv pe dorinţa unor state independente suverane de a 
coopera în anumite zone pe care ele însele le stipulează. O viziune uni-
ficatoare nu se poate identifica în confederalism, aşa cum nu există vreo 
formă reală de coeziune pe baza unor norme comune. Totul depinde 
de bunăvoinţa şi interesele posibile ale partenerilor confederaţi. Cineva 
s-ar putea întreba pe bună dreptate dacă ar mai exista bunăvoinţă în 
cazul în care separarea ar avea loc în Belgia.
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Drepturile civile ale unui sistem federal

Conceptul de federalism se bazează pe una dintre marile realizări 
ale filosofiei tomiste, principiul subsidiarităţii. Acest lucru poate fi şi 
trebuie să fie, de fapt, abordat în două etape. În prima etapă, nivelurile 
de guvernare care sunt deasupra celorlalte sunt necesare pentru a servi 
celor aflate mai jos de ele. Cineva ar trebui să dea prioritate comunităţii 
de bază, pentru că ea este cea mai apropiată de oameni şi de preocu-
pările lor. Acest accent cu privire la primatul nivelurilor de bază ale 
guvernului a fost foarte puternic prezent în mintea fondatorilor Statelor 
Unite, toţi aceştia fiind pătrunşi de filosofia creştină şi de grija pentru 
semenii lor. Acest principiu poate fi, de asemenea, găsit în mod explicit 
în enciclica Quadragesimo Anno : subsidiarii officii principium.

În ce-a doua etapă, problema este de a alege ce nivel este cel mai 
bine plasat pentru a aborda o anumită problemă. Şi acest lucru nu este 
neapărat un nivel inferior de guvernare. În acest sens, autoritatea superi-
oară intervine doar într-un mod subsidiar pe terenul unei egalităţi com-
plete. Aceasta înseamnă că fiecare nivel de guvernare are puteri alocate 
pentru rezolvarea problemelor la care este cel mai bine plasat pentru a le 
rezolva, având în vedere mărimea, natura şi importanţa acestor aspecte.

Luate împreună, aceste principii ale subsidiarităţii şi solidarităţii 
formează unul dintre pilonii de bază ai integrării europene. Sunt, de 
asemenea, convins că solidaritatea este unul dintre pilonii de bază ai 
statului federal. Cedarea completă a securităţii sociale în favoarea re-
giunilor din Belgia, de exemplu, ar putea submina în mod grav un ele-
ment vital al sistemului nostru federal.

Cum mă simt în legătură cu restructurarea federală a ţării mele, 
după patruzeci şi cinci de ani de angajament politic ? În Omul fără în-
suşiri, Robert Musil scrie despre o ţară imaginară numită Kakanien, „în 
care, prosteşte, a existat o aversiune a fiecărei persoane pentru eforturile 
depuse de orice altă persoană, ceva cu care toţi suntem de acord acum, 
ceva care într-un stadiu incipient a fost perfecţionat într-un chip subli-
mat în mod ceremonial“. Potrivit lui Musil, acest lucru ar fi putut avea 
consecinţe chiar mai mari pentru Kakanien, dacă nu ar fi fost prematur 
oprite de o catastrofă. Sper ca flamanzii şi omologii lor vorbitori de 
limbă franceză, nu vor avea nevoie de o catastrofă pentru a învăţa să 
aprecieze drepturile civile ale unui sistem federal.
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Inima mea este aproape sfâşiată, scriind aceste cuvinte

Occidentul a fost lovit de o criză economică în anii 1970. Politicienii 
nu păreau să fie pregătiţi pentru şocul crizei petrolului din 1973. 
Motivul direct pentru creşterea preţului petrolului a fost pedeapsa 
pentru Războiul de Yom Kippur, pe care ţările arabe l-au pierdut în 
confruntarea cu Israelul. Unda de şoc a deranjat considerabil echilibrul 
economic al tuturor ţărilor europene. În Belgia, cu toate acestea, criza 
a fost chiar mai profundă şi a durat mult mai mult. Cât ai clipi din ochi, 
am devenit împovăraţi cu cea mai mare datorie naţională din Europa. 
Toată lumea privea la excesele noastre cu mirare. Ţara mea a devenit 
cunoscută drept „bolnavul Europei“, nu numai în rândul politicienilor, 
dar, de asemenea, în cadrul organizaţiilor internaţionale. Acestea se în-
trebau de ce nu am fost în stare să punem la punct un program de redre-
sare economică. Explicaţia pentru acest fapt se afla în natura sistemului 
nostru, având ca rezultat faptul că Belgia a fost mult mai lentă decât 
celelalte state membre ale UE în demersul de a pune în aplicare orice 
formă de gestionare a crizelor.

Prima cauză rezultă din modul de gândire al clasei politice. Politicienii 
au continuat să se păcălească singuri gândind că această criză a fost una 
de termen scurt şi că prosperitatea ne aştepta chiar după colţ. Reducerea 
cheltuielilor ar fi inutilă pentru că a fost sarcina guvernului să stimuleze 
creşterea economică. Această înţelegere proastă a teoriei keynesiene i-a 
determinat pe politicieni să creadă că s-au comportat corect prin distri-
buirea unei sume mari de bani. Acumularea de datorii a fost conside-
rată o expresie a unor politici economice stabile şi îndepărtate. În plus, 
diferenţele dintre flamanzi şi omologii lor francofoni i-au împiedicat 
pe politicieni să îşi concentreze toată atenţia pe rezolvarea problemelor 
economice. Ca urmare, doar Belgia şi-a revenit din această dură realita-
te cu cinci ani mai târziu decât alte ţări industrializate.

Guverne succesive au încercat necontenit să menţină pacea socia-
lă. Ele au îndrăznit să nu contracareze excesele pomenilor colective. 
Sindicatele au fost jucători importanţi şi toţi partenerii sociali au fost 
prezenţi la masa discuţiilor cu Consiliul de Miniştri, gata să negocieze 
politica de urmat. Când am fost obligaţi să strângem curelele în urma 
izbucnirii crizei, au crescut tensiunile dintre partenerii sociali şi guvern. 
În special sindicatele nu au reuşit să-şi recunoască rolul lor în această 
situaţie de tranziţie. Ele au continuat să solicite mărirea salariilor, chiar 
dacă recesiunea a făcut acest lucru imposibil.
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Tensiunile s-au concentrat în principal pe mărirea salariilor şi bene-
ficiilor prin creşterea costului de viaţă. Un război eroic pentru conec-
tarea veniturilor la inflaţie, numit indice, a fost purtat ani de zile între 
sindicate şi partidele de stânga, pe de o parte, şi angajatori şi partidele 
de centru-dreapta, pe de altă parte. Pentru că scopul este menţinerea 
puterii de cumpărare, indicele este, în principiu, un mecanism just pen-
tru distribuţia prosperităţii. Cu toate acestea, el poate deveni inadecvat 
dacă indexarea prea mare se desfăşoară prea rapid. Acest lucru este ceea 
ce s-a întâmplat în Belgia, la începutul anilor şaptezeci. Aceasta a deter-
minat ca în ţara noastră criza să nu mai poată fi ţinută sub control.

Primul guvern Leo Tindemans (1974-1977) a încercat să facă refor-
me economice. O încercare ezitantă de a limita creşterile salariale a fost 
întâmpinată cu rezistenţă încăpăţânată de către sindicate, ale căror greve 
de vineri au îngenuncheat guvernul. Al doilea guvern Tindemans (1977-
1978) s-a întors la folosirea metodelor clasice keynesiene, cu rezultatul 
că guvernul însuşi a creat locuri de muncă pentru aproape 200.000 de 
persoane. Primul meu guvern (aprilie 1979-martie 1981) a continuat 
această politică, care a devenit din ce în ce împovărătoare pentru fi-
nanţele de stat. A existat o scădere a numărului de angajaţi în sectorul 
privat, şi venitul impozabil s-a redus, ca urmare a acestui fapt. În 1985, 
nivelul de impozitare a crescut la 46% din PNB (Produsul Naţional 
Brut), în comparaţie cu 23,8% în 1955. Acest lucru, de asemenea, a dus 
la un nou val de falimente. Între 1975 şi 1981 costul mediu al şomajului 
a crescut de la 1% la 10% din PNB. Impasul a fost de nerezolvat.

Până la începutul anului 1981, toate aspectele fundamentale ale eco-
nomiei au intrat în dezechilibru. Belgia a fost considerată paria Europei 
la momentul respectiv. În octombrie 1980, Jacques de Larosière, direc-
torul general al FMI, a comparat ţara noastră cu o maşină condusă în 
întuneric, care se îndreaptă spre un zid cu viteză mare. În acest climat 
de criză mi-am lansat planul de salvare în martie 1981 : o scădere de 
5% a veniturilor (inclusiv beneficiilor) şi o suspendare a indicelui până 
în decembrie 1981. Planul a întâmpinat rezistenţă din partea miniştrilor 
socialişti şi guvernul meu s-a prăbuşit. Succesorul meu creştin-demo-
crat, Mark Eyskens, a format un guvern slab, care a durat abia şase luni 
(martie-septembrie 1981). Acesta a fost renumit pentru deficitul bugetar 
excesiv de 12,9% din PNB. Răposatul Guy Mathot, politician socialist 
care a reuşit să devină vice-premier şi ministru de finanţe la o vârstă 
fragedă, a rostit acea frază faimoasă, comparând datoria publică cu o ră-
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ceală obişnuită : „Aceasta apare şi dispare de la sine“. Dar nu bugetul a 
adus la pământ guvernul, ci oţelul ! Socialiştii valoni au cerut subvenţii 
pentru industria siderurgică slăbită şi au refuzat să participe la Consiliul 
de Miniştri. Mark Eyskens şi-a criticat în public „miniştrii grevişti“, şi 
în această situaţie jalnică a fost nevoie să fie ţinute noi alegeri. 

Dă-mi liberali oricând

La alegerile generale din 8 noiembrie 1981 partidul nostru a suferit 
cea mai gravă înfrângere de după al Doilea Război Mondial. Cota sa din 
voturile flamande a scăzut cu şapte puncte procentuale. Rezultatul creş-
tin-democraţilor de limbă franceză a fost un dezastru complet. Creştin-
democraţii, prin urmare, se aflau pe acelaşi picior de egalitate electoral 
cu socialiştii. Învingătorii erau liberalii. Partidul meu avea nevoie de 
timp pentru a-şi reveni din înfrângere. Activiştii noştri erau teribil de 
necăjiţi şi nehotărâţi. Ei nu puteau înţelege de ce alegătorii au pedepsit 
partidul nostru atât de mult şi au lăsat partenerul de coaliţie să continue 
scutirea de taxe. Miniştrii noştri au fost criticaţi pentru lipsa de identi-
tate clară şi pentru clemenţa faţă de socialişti.

Alegătorii nu au făcut ca soluţia la criză să fie mai uşoară. Deşi am re-
fuzat la început, am acceptat ulterior rolul de formateur în 7 decembrie. 
Leo Tindemans a fost, de asemenea, eligibil pentru sarcină, dar Regele 
a fost de părere că o coaliţie de guvernare cu liberalii ar avea o şansă 
mai mare de succes în cazul în care ar fi fost condusă de cineva acceptat 
şi de sindicatele creştine. I-am oferit Afacerile Externe lui Tindemans. 
„Doar pentru câteva luni presupun !“, a replicat el. „Nu“, i-am spus, 
„pentru opt ani sau poate chiar zece“. Mi-am ţinut promisiunea, iar Leo 
Tindemans a deţinut funcţia de ministru al Afacerilor Externe până când 
a devenit membru al Parlamentului European în iunie 1989.

Unii jurnalişti de stânga s-au înfuriat pe mine pentru negocierile cu 
liberalii şi au pus la îndoială motivele pentru formarea unui guvern „de 
dreapta“. Dar aceştia erau politicieni cu opinii bine gândite care propa-
gau o formă de liberalism social de valoare, o revelaţie pentru creştin-
democraţii ce urmăreau acţiunile întreprinse de către socialişti. Ne-am 
întâlnit faţă în faţă pe problema politicilor de recuperare. Acest idem 
velle atque idem nolle va continua să devină tiparul celui de-al cincilea 
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guvern şi să formeze baza deciziilor sale importante. Nu am ţinut nici-
odată secretă preferinţa mea pentru negocieri cu liberalii mai degrabă 
decât cu socialiştii. Doar foarte rar au apărut situaţii jenante. Alături de 
socialişti în Consiliul de Miniştri s-a ajuns în mod regulat la certuri. Am 
încercat să absorb tensiunea şi să nu las asprimea ameninţărilor lor să 
mă rănească, dar de-a lungul timpului acest lucru m-a consumat. M-a 
făcut să devin mult mai rezervat.

În timpul negocierilor pentru noul guvern nu am menţionat planul 
meu pentru a devaloriza francul, pentru că ştiam că negociatorul-şef li-
beral, Willy De Clercq, ar respinge ideea şi ar părăsi masa negocierilor. 
Noaptea de sâmbătă 12 decembrie s-a dovedit crucială, de vreme ce am 
ajuns la un acord de suspendare a indicelui. Încă mă surprinde cât de 
uşor a fost atins acordul pe această temă, având în vedere faptul că de-a 
lungul anilor niciun politician nu a avut curajul să ia o astfel de decizie. 
Acordul guvernamental a prevăzut puteri speciale, pe o perioadă de un 
an, o politică de recuperare puternică, o scădere a salariilor şi o redis-
tribuire a veniturilor care ar fi afectat nu numai angajaţii, dar şi pe cei 
care desfăşurau activităţi independente. Nu a fost pronunţat însă niciun 
cuvânt cu privire la devalorizarea francului belgian. Acordul guverna-
mental a fost izbitor de scurt : doar şaisprezece pagini. „Fără Biblii, 
guvernul trebuie să decidă“, a propus unul dintre liderii partidului.

Am dorit să aduc împreună toţi „tenorii“ politici în cabinetul meu 
numărul cinci. Liderii liberali Jean Gol şi Willy De Clercq şi liderul creş-
tin-democraţilor de limbă franceză Charles-Ferdinand Nothomb au de-
venit vice-premieri. Dintre cei selectaţi din rândul Creştin-Democraţilor 
Flamanzi, Leo Tindemans a devenit ministru al Afacerilor Externe, fostul 
prim-ministru Mark Eyskens a fost numit la portofoliul Economiei, iar 
fostului meu secretar principal privat, Jean-Luc Dehaene, i-au fost date 
Afacerile sociale, o poziţie de care s-a achitat cu succes. Jean-Luc nu a 
fost singurul personaj brav al Mişcării Muncitoreşti Creştine în guvern. 
Mişcarea a fost puternic prezentă prin intermediul altor persoane, sarcina 
sa fiind de a face acest nou regim de sobrietate pe gustul membrilor săi.

Devalorizarea

Situaţia nu s-a îmbunătăţit în cursul agitaţiei din lunile noiembrie şi 
decembrie 1981. Existau încă speculaţii grele asupra francului belgian, 
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armata şomerilor creştea cu fiecare lună, închideri şi falimente se succe-
dau într-un ritm alert şi abisul financiar în care ţara se oglindea se adâncea 
pe zi ce trecea. Guvernul meu a ştiut chiar din prima zi de lucru că trebuie 
să pună în aplicare un plan de urgenţă. În caz contrar, FMI ar fi forţat con-
diţii umilitoare pentru noi dacă ne-am fi dorit să rămânem în partea de sus 
a ratelor de schimb. O mare cantitate a dobânzii la împrumuturi atârna ca 
sabia lui Damocles deasupra capetelor noastre. Din fericire, guvernul a 
reuşit să elimine un număr de obstacole în drumul său încă de la început. 
Deja se separase de partenerii sociali, care de acum nu mai puteau de-
termina politicile socio-economice. „Guvernul trebuie să guverneze“ era 
motto-ul nostru. Puterile speciale, care ne-au permis să modificăm sau să 
abrogăm legile acordului nostru fără să fie nevoie să treacă săptămâni de 
dezbatere în Parlament, au creat şi mai multă agitaţie.

De ce am ales să evit o dezbatere parlamentară ? Experienţa mea de 
parlamentar convins s-a dovedit o mare dezamăgire : munca guverna-
mentală se blochează adesea acolo sau sfârşeşte prin a fi blocată. Fiecare 
proiect de lege trebuie citit de cel puţin patru ori : în Parlament şi în 
Senat, şi înainte de asta, în diferite comitete. Până în momentul în care 
o lege ar putea fi votată, această procedură consumatoare de timp deja 
a golit-o de toată substanţa. Legile au fost deja depăşite de evenimente 
şi sfârşesc prin a nu fi cu nimic mai mult decât nişte carcase goale. Am 
cerut puteri speciale nu din teama de a fi respins în Parlament, ci mai de-
grabă pentru a putea să lucrez mai rapid şi mai eficient. Cum aş fi putut 
presa pe ideea devalorizării dacă nu aş fi reuşit să iau o decizie privind 
amânarea indicelui în chiar acelaşi week-end ? Dacă aş fi urmat procedu-
rile parlamentare normale, efectul devalorizării ar fi fost redus la nimic. 
A fost mult zgomot cu privire la acest aspect după aceea. Oamenii s-au 
grăbit să considere aceste puteri „mandate“, dar nu era cazul. Mandatele 
permit trecerea peste decizia Parlamentului, dar în cazul puterilor spe-
ciale, Parlamentul deţine încă puterea asupra guvernului. Parlamentul 
le-ar fi putut opri în orice moment păstrându-şi, prin urmare, dreptul de 
veto. De fapt, niciodată nu am fost în Parlament la fel de des ca atunci. 
M-am dus acolo pentru a explica fiecare decizie luată, urmând ca un vot 
de încredere în guvern să aibă loc. Rareori au fost mai multe discuţii 
decât în acea perioadă. Dezbaterea în Parlament a consumat o grămadă 
de timp, dar cel puţin cabinetul şi-a făcut treaba şi asta a contat.

Mulţi s-au întrebat dacă programul de recuperare va fi suficient pen-
tru a reporni economia. Banca Naţională a subliniat faptul că devalori-
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zarea ar putea fi evitată doar dacă am urma un regim draconic care să 
cuprindă o scădere cu 10% a veniturilor şi a preţurilor. Dar astfel de 
sacrificii erau imposibil de realizat. Era scris în stele că toate acestea 
se vor termina cu devalorizarea. La acea vreme, încă mă îndoiam de 
eficienţa şi oportunitatea unei astfel de măsuri. Ani de zile aceasta a 
fost portretizată ca fiind ceva ce oamenii nu ar accepta niciodată. Niciun 
guvern nu ar supravieţui unei astfel de măsuri. Printre cercurile conser-
vatoare financiare de la Banca Naţională, în special, devalorizarea a fost 
considerată pur si simplu de nefăcut. Şefii de guvern care nu au putut 
menţine rata de schimb a francului şi-au semnat singuri pedeapsa cu 
moartea. Acest lucru m-a făcut să mă îndoiesc de devalorizare.

Chiar în acea perioadă, în viaţa mea a intrat Fons Verplaetse. Era un 
membru al unui think thank care analiza perspectiva devalorizării încă 
din 1980. În decembrie 1981, el a devenit chef de cabinet adjunct la mine 
şi a explicat cu multă convingere că deficitul în creştere al plăţilor a fost 
cea mai mare problemă a noastră. Deficitul a subminat competitivitatea 
noastră şi a trebuit să fie abordat şi mai întâi, reparat. Nu puteam vedea 
decât o singură soluţie pentru acest lucru : o devalorizare a francului 
belgian. Împreună cu chef-ul meu de cabinet, Jacques van Ypersele, care 
mai târziu va deveni chef de cabinet al Regelui, Verplaetse a redactat 
un raport şi am primit analiza pe care o conţinea cu braţele deschise. 
Raportul furniza dovezi incontestabile că economia belgiană a crescut 
progresiv pe un deficit cu 12% mai mare comparativ cu ţările înveci-
nate. Concluziona că doar moderaţia nu ar suficientă pentru a restabili 
echilibrul, de vreme ce efectul deflaţionist a fost prea puternic şi a impli-
cat pierderi de 3%-4%. Restul handicapului necesar pentru a fi combătut 
de devalorizare era de cel puţin 8%. Acest lucru ne-ar permite să scăpăm 
de o parte din problemele noastre externe, de vreme ce produsele bel-
giene ar deveni brusc cu 8% mai ieftine. Cealaltă faţă a monedei, adică 
inflaţia care rezultă din importurile mai scumpe, ar putea fi compensată 
de o suspendare a indicelui şi de o stopare a creşterilor preţurilor.

Argumentele lui Verplaetse au fost atât de convingătoare încât m-au 
câştigat. A fost apoi sarcina mea de a-l convinge pe ministrul liberal al 
Finanţelor, Willy De Clercq. Precum directorii din Banca Naţională, el se 
temea că această devalorizare ar avea exact „niciun efect“. În 14 februa-
rie 1982, l-am întâlnit pe Willy De Clercq în oraşul nostru natal, Ghent. 
Acolo am luat una din cele mai dificile decizii din carierele noastre poli-
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tice : am decis să devalorizez francul în weekendul următor şi, ca rezultat 
al acestui demers, să dau un impuls considerabil exporturilor belgiene. 
Dar, înainte de a merge atât de departe mai aveam de informat un singur 
om în mod special, cu privire la planurile noastre : Jacques de Larosière, 
directorul general al Fondului Monetar Internaţional. Am avut ocazia ide-
ală pentru o întâlnire. Ca prim-ministru al Belgiei, am fost, de asemenea, 
preşedinte al Consiliul European în primele şase luni ale anului 1982 şi 
protocolul cerea ca eu să-l vizitez pe preşedintele Ronald Reagan. Vizita 
a fost programată pentru săptămâna premergătoare devalorizării, aşa în-
cât puteam face şi o vizită şefului FMI la Washington în acelaşi timp.

Pentru a păstra cât mai mulţi jurnalişti departe de Bruxelles, am zbu-
rat laWashington cu un Air Force belgian DC-10, cu o delegaţie consi-
derabilă din partea presei. În timpul şederii mele în capitala americană 
i-am cerut lui Jacques van Ypersele să aranjeze o întâlnire top-secret cu 
Larosière. Am stat la Blair House, reşedinţa şefilor de stat şi de guvern 
aflaţi în vizită. Jacques van Ypersele a venit şi m-a trezit în miez de noap-
te să mă informeze cu privire la contactele pe care le avusese. L-am pu-
tut vizita pe directorul general al FMI în apartamentul său, singura pro-
blemă fiind discreţia. Am fost înconjurat de agenţi de pază foarte atent 
conduşi de o femeie extrem de întreprinzătoare, a cărei privire extrem 
de atentă nu rata niciun detaliu. În timpul mesei de la Ambasada Belgiei 
din seara dinaintea întâlnirii de dimineaţă cu FMI, van Ypersele i-a şoptit 
ceva la ureche femeii şi i-a explicat că prim-ministrul doreşte să meargă 
la cumpărături în dimineaţa următoare, la ora opt, fără să fie înconjurat 
de bodyguarzi. Ea a replicat că magazinele din Washington sunt închise 
la acea oră, dar a părut să înţeleagă problema mea. Doream să am o întâl-
nire privată cu cineva ? Asta putea fi aranjat. La disperare, chef-ul meu de 
cabinet i-a spus povestea adevărată şi au convenit cu privire la o escortă 
de siguranţă pentru lungul drum către apartamentul lui Larosière.

În dimineaţa zilei de 18 februarie, ne-am strecurat în afara Blair 
House, prin intrarea personalului şi ne-am croit drum printre coşurile de 
gunoi. Când am ajuns la reşedinţa lui Larosière, patru gărzi de securitate 
ne aşteptau deja. După o convorbire cu privire la măsurile de însoţire, el 
a recomandat o devalorizare de peste 10%. Aceste procente au devenit în 
cele din urmă 8,5%. Decizia a fost luată, în principiu, şi secretul a fost bine 
păstrat. Acum apărea problema punerii în practică a acestei operaţiuni de-
licate. Odată întors la Bruxelles, am convocat o întâlnire a cabinetului de 
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bază vineri, 19 februarie, urmată de o reuniune a Consiliului de Miniştri, 
la ora 11AM. Am observat faptul că unii dintre miniştri tremurau vizibil. 
Când l-am întâlnit mai târziu pe guvernatorul Băncii Naţionale, împreună 
cu Willy De Clercq, întâlnirea s-a dovedit dramatică. Guvernatorul şi suc-
cesorul său, care urma să preia efectiv funcţia cu câteva săptămâni mai 
târziu, s-au opus total deciziei noastre. Vestea a căzut acasă ca un trăsnet. 
Când i-am cerut guvernatorului să participe la o reuniune a Comitetului 
Monetar European (o reuniune a experţilor care precedă deciziile luate de 
către miniştrii de finanţe ai UE), în ziua următoare, el a refuzat categoric. 
Am fost obligat să-mi folosesc autoritatea. Era palid ca o fantomă, şi nu-
mai după multe insistenţe s-a declarat pregătit să participe.

Imediat după aceea, l-am informat pe Pierre Werner, omologul meu 
din Luxemburg. Până în acel moment, nu am implicat guvernul Marelui 
Ducat în negocierile secrete, chiar dacă era şi moneda lor. Ştiam că 
acest lucru nu fusese corect, dar m-am temut foarte mult de indiscreţii. 
Guvernul Luxemburgului era renumit pentru incapacitatea de a păstra 
dosare secrete departe de ochii reporterilor de ştiri financiare. Jacques 
van Ypersele mi-a spus că nu puteam să ne permitem vreun risc, pentru 
că dacă planul era aflat ar creşte speculaţiile pe franc, ceea ce se va 
sfârşi printr-un dezastru naţional.

Nici noi nu eram mulţumiţi cu secretul nostru. Pierre Werner s-a ener-
vat teribil. Ţara lui a fost târâtă într-o operaţiune de care nu avea nevoie, 
de vreme ce finanţele publice ale Luxemburgului erau într-o stare sănă-
toasă. I-am spus că eram extrem de jenaţi de acest mod incorect de a con-
duce afacerile, dar că nu aveam nicio altăvariantă. Din fericire, i-am putut 
recâştiga încrederea lui Pierre Werner. Am trecut o decizie pentru a plăti 
despăgubiri pentru un releu al Luxembourg TV distrus de un avion de lup-
tă belgian. Fără a oferi vreun motiv bun pentru întârziere, Departamentul 
Afacerilor Externe belgian a tărăgănat acest caz ani de zile.

O bătălie pentru viitor

O zicală englezească spune că „un copil este uşor de conceput, dar 
greu de adus pe lume“. Acest lucru a devenit evident nu numai din re-
acţia lui Pierre Werner, dar de asemenea, din nervozitatea partenerilor 
noştri din UE. După cum este obiceiul în asemenea negocieri, delegaţia 
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Belgiei a propus un procent mai mare decât se aştepta să-i fie acordat, în 
acest caz 12%. Dar nimeni nu părea pregătit să ne acorde acest avantaj 
competitiv. Karl Otto Pohl, preşedintele Bundesbank, a spus că va per-
mite o devalorizare de doar 3%. Partenerul nostru înfuriat Luxemburg a 
adus cu el artileria grea, într-un efort de a bloca cererea noastră.

Negocierile au devenit chiar mai dificile atunci când ştirea despre 
devalorizare s-a scurs în presă. Agenţia de presă britanică Reuters a 
publicat ştirea. În momentul respectiv eram la o întâlnire cu miniştrii de 
frunte, la Val-Duchesse. Tensiunea atinsese paroxismul. O mulţime de 
reporteri s-au adunat în faţa porţii castelului aşteptând o declaraţie ofici-
ală din partea guvernului. Dar, deoarece Comitetul Monetar încă discu-
ta problema, nu aveam în plan să dăm mai multe detalii. Un compromis 
a fost în cele din urmă atins în seara de duminică 21 februarie. După ore 
de schimburi de argumente cu colegii europeni, Willy De Clercq a reuşit 
să obţină o depreciere de 8,5%. Odată ce acceptase o sarcină, el însuşi 
s-a angajat să o ducă până la cap. Ăsta era tipicul Willy. Mare ne-a fost 
uşurarea atunci când ne-au dat această veste eliberatoare. Am luat ime-
diat o decizie care a contracarat pesimismul Băncii Naţionale. Folosind 
puterile noastre speciale, am amânat majorarea indexată a salariilor şi 
beneficiilor. Am lăsat salariul minim pe economie neatins. Am anunţat, 
de asemenea, o blocare de trei luni a preţurilor. Acest lucru compensa 
presiunea inflaţiei, optimizând astfel efectul de devalorizare.

Acum, după douăzeci şi cinci ani, pot afirma că devalorizarea a adus 
mult-aşteptata recuperare a economiei. Dar a avut un efect pozitiv nu 
numai asupra economiei. Ea a avut, de asemenea, o semnificaţie psiho-
logică mai profundă. Guvernul a luat măsuri drastice, pe cont propriu, şi 
s-a eliberat din strânsoarea partenerilor săi sociali. Într-un singur week-
end am trecut Rubiconul înarmat cu o legiune de decizii care au adus 
o schimbare de direcţie definitivă. Sindicatele au fost atât de nedume-
rite de voinţa noastră de a acţiona încât au acceptat implicit acţiunile 
noastre şi, ca urmare, nu şi-au mobilizat membrii împotriva noastră. 
Insurecţia care a fost prezisă în rândul oamenilor atât de mult timp nu 
a reuşit să se materializeze. Chiar şi uniunea socialistă a fost forţată să 
accepte acest fapt inevitabil.

Întrebare a rămas : ar putea să suporte populaţia o scădere în con-
tinuare a puterii de cumpărare ? Ea a uitat de mult cum e să strângi 
cureaua şi, chiar şi în acei ani de criză, a continuat să trăiască fără griji 
în exuberantul stil de viaţă „burgund“. Deoarece sindicatele s-au trezit 
cu spatele la perete, nu au putut face nimic altceva decât să accepte de-
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valorizarea. Câteva luni mai târziu, cu toate acestea, efectul psihologic 
al măsurii s-au atenuat şi nerăbdarea cu privire la rezultatele aşteptate 
s-a mărit vizibil. Aveam o singură şansă de reuşită : dacă am fi putut 
convinge sindicatele să tolereze politica noastră şi să nu lupte împotriva 
noastră. Dar acest lucru era mai uşor de zis decât de făcut. Exista un 
risc real ca cele două sindicate să-şi unească forţele, formând un front 
comun de opoziţie şi aprinzând ţara cu demonstraţii masive şi greve 
rapide. Socialiştii erau gata de acţiune. Dar sindicatul creştin şi-a ţinut 
mintea deschisă. Mai ales liderul lor, Jef Houthuys, a fost convins. A 
fost de acord după motto-ul „Pe termen scurt– durere, pe termen lung – 
câştig“. Ştiam că era dispus, în cazul în care s-ar dovedit necesar, să for-
ţeze o politică social acceptabilă, chiar împotriva voinţei susţinătorilor 
săi. Mai mult decât oricine altcineva a recunoscut că indiferenţa şi lipsa 
de perspectivă erau pericole reale pentru societatea noastră.

Am vrut să scoatem ţara din acest blocaj, dar am încercat cu orice 
preţ să prevenim neliniştea şi tristeţea în rândul „celor mărunţi“, cum 
i-am numit. Jef a făcut tot ce era cu putinţă pentru a distribui conse-
cinţele şi ceea ce era dificil, astfel încât sarcinile mai grele să cadă pe 
umerii celor mai puternici. Datorită eforturilor sale, o amânarea a indi-
celui a luat forma „cenţilor în loc de procente“, având drept rezultat ca 
cei aflaţi în partea de jos a veniturilor să rămână protejaţi. Am avansat 
şi m-am simţit ca acasă la discuţiile neoficiale desfăşurate în Ardeni. În 
ciuda tuturor sistemelor de logică, a organismelor guvernamentale şi a 
mecanismelor de negociere, m-am întors mereu înapoi la oameni. Ori 
de câte ori reflectez la această chestiune, îmi dau seama că viaţa mea în 
politică a fost întotdeauna mai mult decât o simplă încredere în ceilalţi. 
Este, de asemenea, o chestiune de prietenie umană şi de iubire. Aceasta 
este o minune şi chiar mai mult decât o minune. Da, se numeşte iubire. 
Oamenii care nu sunt familiarizaţi cu Mişcarea Muncitorească Creştină 
ar putea găsi acest lucru greu de înţeles. Noi nu ne numim unii pe alţii 
„tovarăşi“, ci „prieteni“. Putem discuta mult în contradictoriu arătând 
greşelile şi eşecurile celorlalţi. Dar putem alege, de asemenea, să le 
lăsăm deoparte şi să uităm de ele. Putem ierta.

M-am întrebat adesea dacă am făcut destul pentru a salva finanţele 
statului. În cazul în care statul ar da faliment, la fel s-ar întâmpla cu 
asigurările de sănătate, cu pensiile şi cu ajutoarele de şomaj. Şin acest 
caz oamenii obişnuiţi ar fi primii afectaţi. A permite ca datoria naţională 
să crească nemăsurat este o crimă împotriva societăţii. Dobânda este 
plătită de către angajatul mediu şi de către cei cu venituri mici, iar câş-
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tigul merge la grupul select al celor care investesc în titluri de stat. Dar, 
aşa cum susţinea Fons, „dacă am recâştiga competitivitatea, veniturile 
statului vor creşte de la sine, iar datoria se va topi ca zăpada la soare“. 
Şi adăuga el : „Ai de ales. Nu poţi face două lucruri în acelaşi timp, 
adică să restabileşti competitivitatea şi să vindeci finanţele statului“. 
Instinctiv m-am revoltat împotriva acestui raţionament şi, din păcate, 
am dovedit că am dreptate. Datoria nu s-a topit ca zăpada la soare ; a 
adus o avalanşă a dobânzilor.

Fără cale de întoarcere

În 13 octombrie 1985, am avut o întâlnire importantă cu electoratul. 
Analiştii au simţit că vom fi greu pedepsiţi. „Fără cale de întoarcere“ a 
fost sloganul cu care ne-am început campania noastră. A fost extrem de 
neobişnuit să mergem la vot cu un mesaj atât de clar şi direct. Cei care 
au votat pentru noi au ştiut dinainte că vor vota pentru aceeaşi coaliţie şi 
aceleaşi politici. A existat un consens larg între creştin-democraţi ; toată 
lumea a realizat că alternativele care nu erau suficient de serioase vor 
sfârşi prin a avea consecinţe dramatice. Socialiştii vor fi marginalizaţi şi 
asta ar fi fost alegerea corectă. Era de ajuns doar să le citeşti programul 
pentru a înţelege că nu au învăţat nimic. Ei nu au acceptat nici măcar 
recomandările făcute de organizaţiile internaţionale. Dimpotrivă, au 
propus ca întregul proces de reformă să fie inversat. Iar asta ar fi condus 
instantaneu la aceeaşi catastrofă pe care am experimentat-o în 1981.

Am devenit figura cheie a campaniei, dar am fost sfătuit să nu iau 
întreaga povară pe umerii mei deoarece, în cazul în care nu aş fi reuşit, 
aş fi fost obligat să încasez întreaga factură. Dar nu m-am îndoit niciun 
minut. Înfrângerea din 1981 ne-a învăţat că avem nevoie de mai mult 
decât de un mesaj bun, cu substanţă. Mesajul trebuie să fie transmis de 
cineva reprezentativ. Am acordat o mare importanţă comunicării since-
re cu alegătorii şi le-am spus că nu era loc pentru o schimbare a inimii ; 
trebuia să rămânem împreună încă doi ani pentru a însănătoşi economia. 
Când au început să apară rezultatele, duminică seara, în 13 octombrie, 
am avut un moment de fericire : împotriva tuturor aşteptărilor, guver-
nul ieşise din luptă mai puternic decât înainte ! Rezultatele au arătat că 
oamenii au fost în mod clar dispuşi să realizeze reforme, cu condiţia, 
desigur, ca politicienii să demonstreze viziune şi responsabilitate şi să 
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poată să o exprime într-un plan coerent. Blocade de ani de zile au putut 
fi dărâmate prin apel la bunul simţ. Helmut Schmidt din Germania de 
Vest, Raymond Barre în Franţa şi Margaret Thatcher, în Regatul Unit, 
au realizat acest lucru mult mai devreme. Schimbarea avea acum loc în 
Belgia. A fost ca un suspin de eliberare în cercurile europene, mesajele 
de felicitare începând să curgă spre noi. Datorită disponibilităţii mul-
tora dintre noi de a accepta o scădere a nivelului de trai, ne-am putut 
elibera din această mlaştină economică.

Guy Verhofstadt

Mesajul transmis de către alegători a fost atât de clar că Regele a 
făcut doar scurte consultări. Am fost numit formateur în 16 octombrie. 
Am stabilit să fac să intre în pâine un alt cabinet Creştin-Democrat-
Liberal. Decizia mea a fost rezultatul unui acord făcut în noaptea alege-
rilor. Am făcut acest acord cu un Guy Verhofstadt plouat, liderul libe-
ralilor flamanzi, singurul partid de guvernământ care pierduse electorat 
la alegeri. Cu toate acestea, el nu era tipul de om care să lase steagul 
jos după o înfrângere. Voiam să reduc deficitul naţional la 7% din PNB 
până la sfârşitul mandatului. În 1985 era de 11%. Ca o comparaţie, me-
dia naţională a deficitelor celorlalte ţări europene la momentul respectiv 
era 4,7%. Deci, Belgia avea încă un drum lung de parcurs. În principiu, 
un buget în deficit poate fi echilibrat fie prin creşteri ale veniturilor, fie 
prin reducerea cheltuielilor. Guvernul Martens V a optat pentru o com-
binaţie sensibilă a ambelor.

Guy Verhofstadt a crezut că această strategie nu ar funcţiona. 
„Restructurarea reală“, a sugerat flamboiantul neo-liberal, „este redu-
cerea cheltuielilor prin introducerea măsurilor structurale radicale“. 
Acesta este motivul pentru care el a pus atât de abrupt pe masă propu-
nerea sa : partidul său ar putea accepta acordul de guvern doar cu con-
diţia impunerii unui moratoriu fiscal. Deci, nici nu se punea problema 
unor venituri suplimentare ! L-am privit îndeaproape pe tot parcursul 
negocierilor şi am încercat să-i înţeleg premisele ideologice şi să desco-
păr de ce duce un astfel de război amar împotriva „statului bunăstării“ 
(welfare state), după cum numea el Belgia. Timp de patruzeci de zile 
a tunat şi fulgerat despre modul în care, la un moment dat, ar trebui 
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să aibă loc încetarea risipei în materie de securitate socială făcută de 
o administraţie nefocalizată, cheltuitoare, şi la presiunea fiscală cvasi-
marxistă a ocupării forţei de muncă. Nu eram conştienţi în momentul 
acela că va continua să repete acest proiect, stăruind neîncetat într-un 
mod aproape thatcherian, practic fără să ţină seama de opiniile colegilor 
săi, care ar fi administrat bugetul mai degrabă prin mijloace mai clasi-
ce. L-am lăsat să continue. I-am sprijinit mereu pe politicienii cu darul 
şi curajul de a pleda pentru reformă. O clasă politică care nu mai este 
mişcată de un proiect sau un set de idei se reduce la o simpă maşină de 
management care face legi ciudate şi guvernează într-un mod oarecare. 
Câţi politicieni sunt conduşi de proiecte mai mari, de o anumită fluidi-
tate în gândire, de furie sau de vocaţie ?

În primăvara anului 1986, am încercat într-o singură mişcare să 
împing bugetul în direcţia cea dreaptă. Ne-am închis în Castelul Saint 
Anne de lângă Val-Duchesse. În noaptea de 19 mai, am reuşit să fa-
cem ultimele retuşuri la planul nostru de economisiri. Acesta cuprinde 
o listă lungă de măsuri menite să reducă deficitul cu 4.9 miliarde Euro 
până la sfârşitul anului 1987. Dar guvernul meu a trebuit să se con-
centreze pe altceva. În ajunul întâlnirii de la Saint Anne, au izbucnit 
greve în sectorul serviciilor publice, a companiilor de stat şi în educa-
ţie. Personalul din şcolile catolice, de asemenea, a ieşit în stradă. Am 
auzit de la Jef Houthuys că, în conformitate cu directorii săi, povara 
atârna prea mult în jos, pe muncitorii şi cei dependenţi de beneficiile 
publice, întrucât frauda fiscală a rămas neatinsă. Ca întotdeauna, liderul 
sindical s-a aşezat curajos în bătaia focului, dar, în ciuda tuturor efortu-
rilor sale, a fost în imposibilitatea de a-şi împiedica membrii să ia parte 
la valul de greve. Nu doar între sindicatul creştin şi guvern tensiunile 
erau vizibil crescute. Erau conflicte chiar în cadrul guvernului, poziţia 
lui GuyVerhofstadt fiind, de asemenea, o cauză evidentă. Unii membri 
de partid mi-au reproşat faptul că împărtăşeam acelaşi entuziasm pen-
tru procesul de compensaţie la care doream să legăm aparatul de stat. 
Acesta a fost semnalul de final al unităţii guvernului.

În 1981 deficitul bugetar din Belgia a atins 13% din PNB. Zece ani 
mai târziu, acesta era de 6%. Guvernul meu oprise efectul bulgărelui de 
zăpadă, dar nici acest lucru nu ne-a fost servit pe un platou. Oamenii 
trebuiau să transfere o parte din venitul lor şi din puterea de cumpăra-
re guvernului şi întreprinderilor. În urma colapsului guvernului meu în 
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octombrie 1987, a început să prindă contur şi să circule un anume mit 
despre Verhofstadt. El a început să fie prezentat de către suporterii săi 
ca băiatul minune al bugetului, cel care a reuşit în doar doi ani să facă 
toate lucrările esenţiale necesare. Aceasta este o exagerare grosolană, 
dacă vom examina această restructurare pe termen lung. Propulsate de 
către Philippe Maystadt, ministrul creştin-democrat al Bugetului, mă-
surile care priveau cheltuielile guvernamentale au scăzut cu 6,1 puncte 
procentuale în timpul cabinetul de centru-dreapta dintre 1981-1985. 
Contribuţia liberalilor la această scădere a fost limitată. Între 1985 până 
în 1987, în perioada Martens-Verhofstadt, a existat o scădere supli-
mentară de 2,6%, iar între 1988-1992, în timpul ultimului meu man-
dat, acesta a mai scăzut cu 2,6%. Astfel, este greu să numim acest fapt 
drept efectul Verhofstadt. Cele mai mari eforturi le-am făcut încă din 
momentul în care el nu era nici măcar ministru. Cu toate acestea, dacă 
Verhofstadt şi cu mine am fi reuşit să completăm cei patru ani la guvern, 
lucrurile s-ar fi desfăşurat cu siguranţă în mod diferit.

Afecţiunea mea personală pentru Verhofstadt provenea din faptul că 
el era acel tip de gânditor liberal proaspăt care mă fermeca cu fluxul său 
constant de sugestii. Chiar dacă îmi era cel mai înverşunat adversar în 
circumscripţia electorală, ne aveam bine unul cu celălalt. A existat un 
sentiment de cooperare între noi aşa cum nu există decât între oamenii 
din Ghent. La acea vreme observatorii insistau să-l numească fiul meu 
politic, în vreme ce eu l-am botezat „Mozart al politicii belgiene“. Dar 
drumurile noastre s-au despărţit dureros în mai 1988, când am acceptat 
funcţia de prim-ministru a noii coaliţii pe care Jean-Luc Dehaene a re-
alizat-o între creştin-democraţi şi socialişti – sunt aproape douăzeci de 
ani de atunci. Timp de unsprezece ani, Guy Verhofstadt a dus o luptă 
amară în opoziţie. Dar el a reformat Partidul Liberal Flamand şi a câşti-
gat alegerile din 1999. Timp de nouă ani a fost prim-ministrul unei coa-
liţii „violete“, formată din liberali şi socialişti. Acest lucru a fost posibil 
deoarece, ca lider al guvernului, el s-a transformat într-un politician 
extrem de pragmatic, care a împăcat liberalii şi socialiştii. Pentru primii 
patru ani, a adus chiar Verzii în guvernul său. Ambiţia lui a fost să rea-
lizeze trei obiective majore : să transforme Belgia într-un stat model, să 
reducă drastic fiscalitatea guvernului şi să consolideze considerabil re-
zervele de stat pentru a se putea confrunta cu îmbătrânirea demografică 
a societăţii. Nu a reuşit să realizeze niciunul dintre aceste obiective prin 
intermediul Parlamentului, aşa că le-a luat pe plan personal. Alegătorii 
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au găsit politicile sale incredibile. În 2007, povara fiscală din Belgia 
era una dintre cele mai mari din Europa, 46% din PNB. El a prezentat 
proiectul de lege la alegerile generale din 10 iunie 2007. La urma urmei 
s-a dovedit că Verhofstadt nu a fost un băiat minune, adevărul despre el 
aflându-se undeva între cele două extreme.

Regele refuză să semneze

La sfârşitul lunii martie 1990, ultimul meu guvern s-a confruntat 
cu o criză constituţională fără precedent. Regele Baudouin a refuzat 
să dea avizul regal unei legi despre avort adoptate de către Parlament. 
Acest fapt a plasat partidul meu, care, asemenea Regelui, se opunea 
legii, într-o situaţie foarte delicată. Deşi, ca tânăr politician, am ajutat 
la conturarea poziţiei partidului cu privire la această problemă, până în 
acel moment problema avortului rămăsese latentă. În toate negocierile 
care au avut loc începând cu acel moment, a devenit clar faptul că nu 
ar putea fi realizat niciun compromis între cei în favoarea liberalizării 
de masă şi cei care au crezut că avortul ar putea fi legal numai în cazuri 
excepţionale, bine definite circumstanţial. În raportul final emis în 15 
iunie 1976, douăzeci şi cinci membri ai Comisiei de stat pentru proble-
me etice s-au declarat în favoarea unei modificări a legii. O majoritate 
mică, de doar treisprezece membri, în general membri liber-cugetători, 
au declarat că erau în favoarea îndepărtării din Codul Penal a avortului, 
şi au citat în această privinţă consideraţiile naturii socio-psihologice ale 
femeilor cu nevoi. Minoritatea, în principal membri creştin-democraţi, 
era doar în favoarea eliminării avortului medical din Codul penal, ce-
rând în continuare ca motivele de sănătate să fie demonstrate obiectiv.

În anii care au urmat, au fost prezentate zeci de proiecte de lege, dar 
nu a putut fi obţinută nicio decizie majoritară , în ciuda faptului că opi-
nia publică devenise tot mai tolerantă cu privire la problema în discuţie. 
Decizia Procurorul Public de a nu mai urmări în justiţie avortul a fost 
întâmpinată pozitiv de populaţie. În aprilie 1986, doi senatori, un socia-
list şi liberal, au depus propunerea a nu ştiu câta oară : avortul ar putea fi 
efectuat la cererea unei femei în primele douăsprezece săptămâni de sar-
cină, iar în perioada următoare avortul ar putea fi efectuat numai în cir-
cumstanţe speciale şi sub îngrijire specială. În noiembrie 1989, după mai 
mult de trei ani de dezbateri, Senatul a acceptat acest proiect de lege.
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Ca şef al guvernului, am rămas în afara dezbaterii. Cu toate acestea, 
toată lumea cunoştea poziţia mea în această privinţă. Declarasem că 
eram de acord complet cu poziţia episcopilor belgieni, potrivit căreia 
proiectul de lege era o negare radicală a dreptului la viaţă în stadiu 
incipient. În urma aprobării sale în Senat, am încurajat partidul meu să 
vină cu propria propunere de lege şi să facă eforturi pentru a ajunge la 
un compromis de ultim moment. Au fost încercate şi testate numeroase 
formulări în efortul de a ajunge la un acord, dar socialiştii nu au avut 
încredere în noi şi au rezistat tuturor propunerilor noastre.

Deşi Regele nu a discutat niciodată problema cu mine, exista în cer-
curile politice îndoiala că va semna vreodată o lege cu privire la avort. 
Această teamă a devenit reală, atunci când a afirmat în termeni foarte 
clari că dreptul la viaţă înainte de naştere este o chestiune importantă 
pentru el. În acest sens, el s-a referit la Declaraţia Drepturilor Copilului 
din 1959, adoptată la nivel internaţional, care prevede că „un copil, 
din cauza lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, are nevoie de 
protecţie şi îngrijire specială, inclusiv protecţie juridică adecvată, atât 
înainte cât şi după naştere“.

În 30 martie 1990, Parlamentul a adoptat, totuşi, proiectul de lege. 
Surpriza mea a fost mare şi sinceră prin urmare atunci când, după ce 
am fost invitat la o audienţă cu regele în ziua următoare trecerii actu-
lui, acesta mi-a prezentat schiţa unei scrisori în care declara că nu îi 
va permite conştiinţa să semneze şi astfel să ofere avizul conform cu 
legislaţia privind legea avortului adoptată de către Parlament. Am citit 
şi recitit schiţa scrisorii în compania regelui. Cât ai clipi din ochi, am 
putut vedea toate ramificaţiile posibile ale refuzului său. Fie că a fost 
muza sau Duhul Sfânt care m-a inspirat, nu ştiu, dar am spus : „Sire, 
scrisoarea dumneavoastră pune o problemă fundamentală. Aşa cum e 
ea acum, mă determină să nu pot face nimic altceva decât să înmânez 
demisia guvernului meu. Acest lucru ar putea conduce la o criză con-
stituţională şi o criză care implică monarhia. Dacă doriţi să evitaţi acest 
lucru, va trebui să îmi cereţi să găsesc o soluţie care să combine aceşti 
doi factori : criza voastră de conştiinţă şi buna funcţionare a instituţiilor 
noastre democratice“. Regele a luat înapoi schiţa scrisorii şi mi-a trimis 
o scrisoare câteva ore mai târziu. Spre uşurarea mea, am observat că 
Regele anexase o cerere de a fi găsită o soluţie juridic legală la această 
problemă. 
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O căutare dificilă

Căutarea unei soluţii putea începe acum. Discuţiile trebuiau ţinute 
în cel mai mare secret. O scurgere de informaţii către presă ar putea 
determina o criză politică fără precedent. Mi-am chemat vice-premi-
erii la o întâlnire în seara zilei de sâmbătă pentru a face un schimb de 
idei iniţiale în această privinţă. Acesta s-a transformat într-o sesiune de 
brainstorming care a explorat toate rezultatele posibile, chiar şi pe cele 
mai radicale. Cele mai multe dintre aceste posibilităţi au fost lăsate de-
oparte, au fost considerate nefezabile ori au fost respinse de către Palat. 
Am continuat să insistăm în această chestiune într-un secret absolut. 
Parlamentul şi lumea exterioară puteau fi informate odată ce avea să fie 
găsită o soluţie fezabilă. Între timp, fiecare dintre vice-premieri i-a făcut 
o vizită privată Regelui. Rapoartele lor individuale au confirmat intran-
sigenţa sa în această privinţă. Regele ne-a declarat următoarele atât mie, 
cât şi vice-premierilor : „Puteţi să îl trimiteţi la mine pe Cardinal sau pe 
însuşi Papa, nu îmi voi schimba poziţia“.

După ce am suspendat întrunirea fără a avea o soluţie, în chiar acea 
sâmbătă şi duminica ce i-a urmat, am devenit din ce în ce mai conştient 
de faptul că doar utilizarea articolului 93 din Constituţie ar putea aduce o 
soluţie rapidă şi discretă. Acest articol prevede : „În cazul în care regele 
se găseşte într-o situaţie care îi face imposibilă domnia, şi după ce s-a 
stabilit că această situaţie există, miniştrii trebuie să convoace o adunare a 
camerelor reunite. Tutela şi regenţa vor fi furnizate de camerele reunite“.

La o primă lectură, acest articol pare a fi destinat numai situaţiilor în 
care regele este grav handicapat fizic sau mental, dar reaminteşte, prin-
tre altele, un caz în care, în conformitate cu prim-ministrul de la acea 
vreme, regele Leopold al III-lea, care trăia la Bruxelles, sub ocupaţie 
germană, s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exercita prerogativele.

Nu am reuşit să ajungem la o soluţie nici în ziua de luni, 2 aprilie, şi 
astfel s-a ivit o situaţie de impas. Ca urmare, am prezentat ideea mea vi-
ce-premierilor. În timpul unei audienţe cu caracter particular, Regele mi-a 
oferit acordul său cu privire la invocarea articolului 93 din Constituţie.

În urma acestei explorări favorabile a terenului, i-am scris o scrisoa-
re în 3 aprilie 1990 în care afirmam că în timpul perioadei de incapacita-
te de a conduce, puterile constituţionale ale Regelui vor fi exercitate de 
către Consiliul de Miniştri, în conformitate cu propria lor responsabili-
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tate, şi că voi propune ratificarea şi promulgarea legii cu privire la avort. 
În urma ratificării, Consiliul de Miniştri va propune Parlamentului ca 
Regele să-şi reia atribuţiile sale constituţionale ; deliberările vor avea 
loc între camerele reunite unde se va stabili sfârşitul perioadei incapaci-
tăţii de a conduce. Regele a răspuns doar o oră mai târziu, menţionând 
că a fost de acord cu invocarea articolului 93 din Constituţie.

Cu bătăi de inimă

Am aşteptat cu inima strânsă întâlnirea cu miniştrii la Castelul 
Stuyvenberg din acea seară. Încă trebuia să cădem de acord în privinţa 
faptului că regele va sta deoparte temporar şi cu privire la semnarea le-
gii în locul lui. Eram prea conştient de importanţa istorică a momentului 
şi de şocul care se va extinde în întreaga ţară de îndată ce mass-media 
va fi informată cu privire la soluţia noastră.

Atmosfera de la reuniunea Consiliului de Miniştri a fost extrem de 
încărcată încă de la început. Mai întâi am citit corespondenţa cu regele, 
iar apoi miniştrii au încercat să ajungă la un acord cu privire la decizie, 
acceptând incapacitatea acestuia de a conduce. Această decizie a fost 
semnată de către fiecare ministru. După aceasta, Consiliul a decis să 
ratifice şi să promulge proiectul de lege cu privire la avort. Această lege 
a fost semnată de către fiecare ministru prezent.

Zarurile au fost aruncate miercuri, 4 aprilie 1990. La cinci şi jumăta-
te dimineaţa, ascultătorii au auzit pentru prima dată că Regele a refuzat 
să îşi dea avizul regal la o lege adoptată în Parlament, şi că guvernul 
meu l-a declarat incapabil să conducă. Vestea a aterizat ca o bombă. 
Nimeni nu părea să înţeleagă importanţa sa reală la prima vedere. Jurişti 
şi constituţionalişti consultaţi în chiar primele momente după decizie 
au fost nevoiţi să improvizeze asupra chestiunii. Era o mare agitaţie 
politică. De la Strasbourg, doi deputaţi europeni socialişti au cerut des-
chis abdicarea regelui Baudouin. Dar, pe măsură ce evenimentele se 
desfăşurau, iar purtătorii de cuvânt au intrat în posesia informaţiilor 
necesare, un sentiment de uşurare a cuprins pe toată lumea.

Calm şi deplin încrezător într-un rezultat favorabil, m-am adresat se-
micercului parlamentar şi celor aflaţi în galerii, citind mai întâi scrisoa-
rea Regelui, urmată de răspunsul meu şi apoi răspunsul său cu privire la 
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iniţiativa guvernului. Reuniunea a fost una fără probleme. Incapacitatea 
de a conduce a durat doar treizeci şi şase de ore, dar aproape toată lu-
mea a fost de acord că aceasta a fost un caz excepţional şi că trebuie să 
rămână aşa.

Privesc înapoi cu sentimente amestecate acele vremuri agitate din 
punct de vedere politic. Deşi Regele mi-a mulţumit călduros pentru mo-
dul în care am reuşit să salvez monarhia din acest impas, mi-a dat de 
înţeles prin câteva din comentariile sale că a fost dezamăgit de legea 
privind avortul, din cauza faptului că nu a putut fi găsit niciun consens 
pentru o soluţie alternativă, umană. Am putut înţelege poziţia sa şi am 
fost în mod esenţial în deplin acord cu el. Baudouin cu siguranţă ar fi 
abdicat, dacă am fi permis ca situaţia să atingă un anumit punct de criză. 
În joc era convingerea lui profundă, intimă. Personal, eram în favoarea 
unei modificări limitate la proiectul de lege. Dacă am fi elaborat un 
proiect de lege la timpul potrivit, precum au făcut creştin-democraţii 
în Germania, am fi avut acum legi mai restrictive în această privinţă. 
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Capitolul IV

Ţară mică, 
responsabilităţi mari

Se spune uneori despre Belgia că este mică în interior, dar mare în 
exterior. Într-adevăr, din motive geografice şi istorice, politica externă 
belgiană este strâns legată de politica internă şi vice-versa. Există un 
consens larg acceptat cu privire la natura şi gradul relaţionării cu alte 
ţări ; uneori, politica externă este oarecum internalizată, iar diferenţele 
de opinie clasic belgiene apar brusc în dosare care la prima vedere nu 
au cine ştie ce de-a face cu politicile naţionale.

Începând cu al Doilea Război Mondial, principalele domenii de in-
teres pentru politica externă din Belgia, în afara procesului de integra-
re europeană, au fost cooperarea transatlantică, în special în contextul 
NATO, şi relaţiile cu fostele colonii – Congo, Rwanda şi Burundi. În 
fiecare dintre aceste trei domenii, m-am confruntat ca prim-ministru 
cu grave crize, şi de fiecare dată am jucat un rol activ în stabilizarea, 
îmbunătăţirea şi intensificarea relaţiilor externe. Acesta a fost cazul în 
timpul problemei rachetelor de croazieră, care a pus presiune pe bunele 
noastre relaţii cu Statele Unite, relaţiile problematice cu Mobutu în ceea 
ce pe atunci încă se mai numea Zair, tensiunile etnice din Rwanda care 
au precedat genocidul din 1994 şi re-lansarea drumului către integrare 
europeană, după o lungă perioadă de „Euroscleroză“.

Reaprinderea Războiului Rece

Între 1947 şi 1989, evenimentele internaţionale au fost guvernate de 
Războiul Rece, un conflict global care a divizat lumea în două blocuri 
de putere concurente aflate sub hegemonia Moscovei şi Washingtonului. 
Rivalitatea dintre Est şi Vest a condus la o cursă a înarmării, fără prece-
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dent. De fiecare parte a Cortinei de Fier, a fost acumulat un arsenal gi-
gantic de arme nucleare, capabil a anihila Pământul şi a pune în pericol 
rasa umană, printr-un holocaust nuclear. Chiar dacă desfăşurarea acestor 
arme de distrugere în masă a devenit de neconceput în timp, ţările din 
NATO şi Pactul de la Varşovia erau permanent în aşteptare pentru con-
fruntarea finală, care, spera toată lumea, nu avea să se întâmple. Psihoza 
fricii generate de acest fapt nu a fost niciodată egalată în istorie.

Cineva care a crescut după prăbuşirea blocului sovietic în 1989, este 
dificil să-şi facă vreo idee cu privire la frica existenţială care era întărită 
de perspectiva unui Armaghedon nuclear. Când mă uit la copiii mei, 
uneori mi se pare că sunt atât de departe de Războiul Rece, precum 
eram eu de Primul Război Mondial, când aveam aceeaşi vârstă. De fapt, 
ce a însemnat Marele Război pentru mine ? Un conflict mai degrabă ar-
haic, la care făceam apel în imaginaţia mea atunci când eram băiat, dar 
în mintea mea el aparţinuse mai degrabă de secolul al XIX-lea, decât 
de secolul XX. N-am încetat să meditez la viteza cu care lumea noastră 
se schimbă ; evenimente care astăzi stârnesc încă reacţii pasionale, până 
mâine vor fi reduse la un paragraf plicticos în analele istoriei. Agitaţia 
cauzată de construirea Zidului Berlinului, Primăvara de la Praga şi criza 
din Vietnam aparţin acum istoriei trecute, iar strigătele maselor de la 
Mişcarea pentru Pace împotriva armelor atomice au încetat să se audă 
de mult pe străzile capitalelor europene.

Atunci când generaţia mea a intrat în politică la începutul anilor 
1970, Războiul Rece era în curs de desfăşurare de aproape douăzeci 
de ani. Am considerat faza „caldă“ a conflictului Est-Vest ca fiind de 
domeniul trecutului, iar coexistenţa paşnică şi destinderea ca un fapt 
ireversibil pe care factorii de decizie politică internaţională erau datori 
să o urmărească şi să o continue. Aşadar, a fost o mare dezamăgire 
atunci când, la sfârşitul anilor 1970, încercările de apropiere între Est şi 
Vest au ajuns într-un impas, iar confruntarea militară a izbucnit din nou. 
Statele Unite, în continuare afectate de trauma din Vietnam, au reacţi-
onat cu înverşunare la invazia sovietică din Afganistan, în decembrie 
1979. Retorica războiului rece s-a intensificat, atât la Washington, cât şi 
la Moscova. Cursa înarmărilor a luat viteză. 

Problemele de securitate, de asemenea, au devenit urgente pentru 
aliaţii europeni atunci când Uniunea Sovietică a început în mod unilate-
ral să-şi modernizeze arsenalul de rachete în Europa de Est. Începând cu 
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1977, şi-a înlocuit vechile rachete SS-4 şi SS-5 cu rachete foarte precise 
sol-sol SS-20 armate cu trei focoase fiecare. Cele câteva rachete balis-
tice cu rază medie pe care NATO putea conta pentru contraatac erau 
depăşite şi nu puteau furniza apărare adecvată împotriva ameninţării 
care provenea din partea SS-20 ruseşti. Potrivit strategilor NATO, acest 
lucru a dat naştere unui dezechilibru periculos de putere, care i-ar fi pu-
tut tenta pe sovietici să ia în considerare un atac nuclear limitat împotri-
va Europei Occidentale sau cel puţin să ameninţe cu aşa ceva. Era, prin 
urmare, mai important ca niciodată ca aliaţii din Europa Occidentală să 
poată conta pe umbrela nucleară americană pentru a-i proteja.

Cu toate acestea, din moment ce Statele Unite şi Uniunea Sovietică 
au ajuns la paritate în arsenalele lor nucleare intercontinentale prin 
acordurile SALT, incertitudinea a apărut în Europa cu privire la garan-
ţia americană. Ar risca un represaliu nuclear Statele Unite ale Americii 
doar pentru a apăra Occidentul în cazul unui atac sovietic limitat posi-
bil asupra Rotterdamului sau Hamburgului ? Aceasta a fost întrebarea 
pe care cancelarul german Helmut Schmidt a formulat-o în octombrie 
1977, într-o cuvântare ţinută la Institutul Internaţional pentru Studii 
Strategice din Londra. Schmidt i-a criticat pe americani care, credea el, 
au trecut cu vederea interesele europene în cadrul negocierilor SALT II. 
În plus, el a cerut cu insistenţă ca situaţia militară inegală din Europa să 
fie remediată în aşa fel încât strategia de descurajare la adresa Pactului 
de la Varşovia să fie încă menţinută.

Reacţia iniţială a americanilor a fost să respingă critica lui Schmidt, 
convinşi fiind că au arme nucleare adecvate în şi în jurul Europei. Cu toate 
acestea, 1979 a adus o schimbare în acest sens. În timpul unui summit ne-
oficial al Statelor Unite, Regatului Unit şi Germaniei Federale, o politică 
dublă a fost concepută pentru NATO. Americanii vor negocia cu sovieticii 
pentru demontarea rachetelor SS-20. Dacă negocierile vor eşua, alianţa va 
începe să-şi modernizeze rachetele balistice cu rază medie de acţiune din 
Europa. În 12 decembrie 1979, această politică a fost ratificată de către 
aliaţii NATO, inclusiv Belgia, în faimoasa decizie „cu piste gemene“.

Din punct de vedere tehnic, cu rachetele balistice Pershing II dez-
voltate şi produse de către Statele Unite şi cu extrem de sofisticatele 
rachete de croazieră lansate (GLCMs), alianţa vestică avea armele ne-
cesare pentru a rezista ameninţării Pactului de la Varşovia. Dacă din 
punct de vedere politic avea să se propună instalarea acestor noi arme 
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nucleare în ţările europene membre ale NATO, se crea o altă problemă, 
foarte complicată. 

Când am devenit prim-ministru în aprilie 1979, dezbaterea interna-
ţională cu privire la problema rachetelor era încă la apogeu. Schmidt in-
sista asupra faptului că un număr de alte ţări NATO în afara Germaniei 
Federale ar trebui să permită staţionarea pe teritoriul lor a noilor rachete 
balistice cu rază medie. Pe bună dreptate el dorea să împartă responsa-
bilitatea nucleară cu alţi aliaţi europeni. Până în iunie 1979, deja dis-
cutase cu mine asupra acestei propuneri în timpul unuia dintre primele 
mele summituri europene.

Ca urmare a unei combinaţii de factori militari şi politici, cinci par-
teneri NATO – Marea Britanie, Germania Federală, Italia, Olanda şi 
Belgia, care găzduia sediul NATO din 1966 – au fost chemaţi pentru 
a-şi demonstra solidaritatea. Acest lucru însemna că, într-un an în care 
avea de rezolvat un număr mare de alte probleme interne, guvernul meu 
a trebuit să fie de acord cu staţionarea de rachete nucleare americane pe 
teritoriul său. Dosarul rachetelor a provocat tulburări grave în timpul 
guvernării mele, timp de aproximativ cinci ani. Criza a ameninţat de mai 
multe ori. Chiar în propriul meu partid, Creştin-Democraţii Flamanzi, 
staţionarea rachetelor a provocat discuţii pasionante şi au existat dife-
renţe în opinii, de genul celor care se întâlnesc foarte rar. 

Consideraţii etice

Deşi am asistat la naşterea problemei rachetelor belgiene ca o dez-
baterepolitică intensă, în etapele iniţiale nu am văzut-o ca pe o problemă 
universală de conştiinţă, care să polarizeze profund societatea noastră. 
Treptat, am început să iau în considerare aspectele etice ale staţionării 
armelor atomice. Apoi au apărut o serie de întrebări suplimentare. Fac 
noile arme nucleare ca un război nuclear să fie mai mult sau mai puţin 
probabil ? A fost descurajarea nucleară justificată etic ? Pot fi împăcate 
problema rachetelor cu scopul oficial al NATO, promovarea destinderii 
şi păstrarea lumii occidentale în afara războiului ?

Cred că atât argumentele pro, cât şi cele contra ar putea fi apărate 
cu demnitate. Faptul că în cele din urmă mi-am dat acordul cu privire la 
desfăşurarea de rachete NATO a fost o decizie care a făcut parte din stra-
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tegia deciziei duble, pentru a face posibilă eventualitatea dezmembrării 
tuturor armelor nucleare în Europa de Est şi de Vest. Împărtăşeam, prin 
urmare, aceleaşi preocupări etice ca şi Mişcarea pentru Pace. De aseme-
nea, doream ca Zidul Berlinului să cadă, dictatura sovietică să dispară şi 
continentul nostru să fie eliberat de frica nucleară. Dar întrebarea cheie 
era cum şi prin ce mijloace puteam ajunge la rezultate efective cu privi-
re la dezarmare şi la micşorarea tensiunilor în relaţiile Est-Vest.

Nu eram în niciun caz în acord cu metodele Mişcării pentru Pace, 
care propuneau dezarmarea unilaterală a aliaţilor şi înfiinţarea unei 
zone libere de arme nucleare în Europa de Vest. Dezechilibrul de putere 
care rezulta din acest lucru ar fi subminat descurajarea reciprocă, iar 
pentru Pactul de la Varşovia ar fi scăzut pragul de ameninţare pentru 
un conflict nuclear reciproc distructiv. În interesul păcii în lume, NATO 
trebuia să restabilească echilibrul militar în Europa prin modernizarea 
rachetelor balistice cu rază medie. În acest sens, prima secţiune a deci-
ziei duble era acceptabilă moral. 

Menţinerea echilibrului în descurajarea nucleară nu ar putea, în opi-
nia mea, să fie un scop în sine, cu toate acestea, ci pur şi simplu un pas 
pe calea dezarmării reciproce treptate. Pentru a accelera acest proces, 
erau necesare eforturi suplimentare de pace. Motiv pentru care, în pa-
ralel cu decizia de a moderniza armamentul, guvernul belgian a insistat 
ca americanii să invite Uniunea Sovietică la noi negocieri. Am găsit un 
mare aliat în Helmut Schmidt. La discuţiile NATO din 12 decembrie 
1979, el a primit oferta de a negocia secţiunea a doua completă în deci-
zia cu două piste. Ultima propoziţie a angajamentelor NATO specifică 
următoarele : „Cerinţele TFN-ului [Teatrul forţelor nucleare] NATO vor 
fi examinate în lumina rezultatelor concrete atinse prin negocieri“. Cred 
că această clauză cuprinde justificarea morală pentru sprijinul nostru 
privind decizia cu dublă pistă. Aceasta nu doar că a consolidat apărarea 
vest-europenă, dar de asemenea a deschis o fereastră spre negocieri şi, 
prin urmare, către controlul şi reducerea armelor.

Faptul că negocierile care au început în anul 1981 au eşuat doi ani 
mai târziu nu pot fi atribuite unei lipse de voinţă din partea aliaţilor 
NATO. Opţiunea zero pe care NATO a avut-o ca punct de plecare a fost, 
la urma urmei, o bază rezonabilă pentru negociere în toate privinţele. În 
cazul în care Uniunea Sovietică ar demonta rachete SS-20 pe care le-a 
instalat, nu ar exista alte noi rachete americane în Europa.
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După eşecul negocierilor de la Geneva, mulţi lideri de opinie au 
crezut că şansele unui acord de dezarmare au fost pierdute pentru tot-
deauna, mai ales odată ce partenerii NATO au început desfăşurarea 
planificată a rachetelor de croazieră nucleare. Cu toate acestea, nu au 
reuşit să aprecieze efectul secundar favorabil pe care l-ar fi avut o reîn-
armare temporară.Cursa înarmărilor reînviată, în fapt, a adus la pământ 
economia sovietică, epuizată de cheltuieli excesive pe armamente, şi 
i-a condus pe liderii săi la masa de negocieri. Liderii sovietici aveau o 
mare nevoie de dezarmare, pentru a-şi scoate ţara dintr-o fundatură eco-
nomică. Datorită bunăvoinţei tânărului, dinamicului Mihail Gorbaciov, 
la consultările cu preşedintele Reagan, opţiunea zero a fost, într-adevăr, 
atinsă la sfârşitul anului 1987. John Lewis Gaddis scrie după cum ur-
mează în The Cold War (Gaddis, 2007, pp. 222-223) :

„Cei doi bărbaţi nu au convenit în mod oficial niciodată eliminarea 
armelor nucleare, după cum nici soluţia la rachetele defensive nu a fost 
mai aproape de rezolvare ca în anii lor de preşedinţie. Dar la al treilea 
summit, în Washington, în decembrie 1987, ei au semnat un tratat ce 
specifica dezmembrarea în Europa a tuturor rachetelor nucleare cu rază 
medie de acţiune. „Dovorey no provorey“, a insistat Reagan la ceremo-
nia de semnare, cu aceste cuvinte epuizându-şi cunoştinţele sale de lim-
ba rusă : „Încredere, dar verificare“. „Tu repeţi asta la fiecare întâlnire“, 
a râs Gorbaciov. „Îmi place“, a admis Reagan. În curând observatorii 
sovietici şi americani au fost martorii distrugerii SS-20 şi Pershing II, 
precum şi a rachetelor de croazieră, care reînviaseră tensiunile războiului 
rece cu doar câţiva ani înainte ; în acelaşi timp luând bucăţi din rachete ca 
suveniruri. Chiar dacă nu erau încă „sterile“, anumite categorii de arme 
nucleare au devenit cu siguranţă „depăşite“. Reagan a fost, mai mult de-
cât oricine altcineva, cel care a făcut să se întâmple una ca asta.“

Oare demonstrează aceasta că strategia deciziei cu dublă pistă a fost 
una corectă de fapt ? Fără îndoială. Prin plasarea mai multor arme nucle-
are în Europa, NATO a fost în stare să le elimine pe toate. Dacă nu am fi 
luat decizia de a le instala, istoria ar fi luat cu siguranţă o altă turnură.

Rezultatul aparent logic al problemei anti-rachetă în 1987 a ascuns 
dezbaterea politică scrupuloasă care l-a precedat. Sunt încă surprins de 
încăpăţânarea cu care organizaţiile şi politicienii s-au opus deciziei cu 
dublă pistă, chiar dacă punerea ei în aplicare a condus la opţiunea zero.
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Opoziţia locală şi opoziţia socialistă

În decembrie 1979, coaliţia mea de creştin-democraţi şi socialişti 
a trebuit să aprobe planul de modernizare al NATO. Direcţia bipartită 
de gândire privind decizia cu dublă pistă se potrivea perfect cu acordul 
coaliţiei şi cu aşa-numita „doctrină Harmel“ (numită după fostul nostru 
ministru al Afacerilor Externe, Pierre Harmel), care a articulat o defen-
sivă puternică în relaţiile diplomatice cu ţările Pactului de la Varşovia. 
Dar asta nu luaseră în calcul socialiştii flamanzi. În toamna anului 1979, 
ei au început să pună să pună la îndoială poziţia de cooperare a ţării 
noastre în sistemul de apărare NATO. Din moment ce conduceam un 
guvern de coaliţie şi aveam nevoie de sprijinul tuturor partidelor, aceas-
tă opoziţie a fost echivalată cu o criză de cabinet. Socialiştii flamanzi 
au cerut ca guvernul să insiste pe un moratoriu de şase luni şi, dacă am 
fi fost singuri în punerea la îndoială a propunerii, Belgia ar fi trebuit 
să forţeze o amânare a Consiliului NATO. Belgia a fost singura care 
şi-a prezentat rezervele, deoarece Olanda – care s-a opus, de asemenea, 
implementării acestui plan – nu a avut curajul de a veni în ajutorul ţării 
noastre. Socialiştii flamanzi au trebuit, prin urmare, să-şi abandoneze 
opoziţia nerealistă. Nu aveam intenţia de a ne alătura argumentelor lor 
ridicole.

Miercuri, 12 decembrie, l-am chemat pe preşedintele socialiştilor 
flamanzi, Karel Van Miert, în biroul meu. Erau o situaţie de urgenţă, 
deoarece câteva ore mai târziu, ministrul Afacerilor Externe, Henri 
Simonet, urma să apere poziţia noastră în cadrul Consiliului NATO. 
Am încercat să-i clarific lui Van Miert faptul că moratoriul nu mai avea 
nicio şansă. Rareori am văzut pe cineva atât de agitat precum era Karel 
Van Miert în acea dimineaţă. Acest om atât de energic era acum sfâşiat 
între preferinţa lui intuitivă pentru zădărnicirea deciziei cu dublă pistă 
şi simţul de responsabilitate pentru evitarea unei crize de guvern. Am 
fost adesea surprins de multe ori în acele zile tulburi de cât de mult se 
distanţase de punctul de vedere al unora precum preşedintele francez 
François Mitterrand şi cancelarul german Helmut Schmidt, socialişti şi 
ei, dar care au sprijinit strategia NATO.

În 1989, Van Miert a schimbat politica naţională odată cu numirea 
sa ca membru al Comisiei Europene, responsabil cu transporturile şi 
protecţia socială, iar între 1993-1999, responsabil cu politicile în do-
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meniul concurenţei europene. Aşa cum se întâmplă frecvent cu politici-
enii care acceptă responsabilităţi mai mari, el a suferit o metamorfoză 
completă. Omida a devenit fluture, dar a uitat imediat că a fost vreodată 
omidă. Traseul pe l-a luat de atunci a fost în beneficiul liberalizării sec-
toarelor anterior monopoliste ale guvernului. Economistul pasionat al 
planificării de odinioară a devenit acum, veţi crede sau nu, avocatul cel 
mai feroce al politicilor de concurenţă. El a mustrat mai multe guverne 
europene pentru punerea în aplicare a subvenţiilor care interferau cu li-
bera concurenţă. El a atenţionat chiar şi cele mai mari corporaţii privind 
planurile de fuziune care conduceau către monopol.

Am fost dezamăgit de faptul că socialiştii flamanzi au devenit atât 
de neaşteptat figuri auto-numite ale opoziţiei anti-rachetă. Din fericire, 
în cele din urmă interesul de stat a prevalat asupra strategiilor electorale 
ascunse. Un mare credit pentru acest fapt trebuie acordat ministrului 
meu al Afacerilor Economice, Willy Claes, un flamand socialist şi mai 
târziu Secretarul General al NATO. Îi plăcea să se considere ca fiind 
unul dintre politicienii care au interesul de stat aproape de inimă. S-a 
decis ca Partidul Socialist să nu plece din guvern dacă vor aproba de-
cizia cu dublă pistă, cu condiţia ca o serie de calificări să fie legate de 
acordul belgian, inclusiv modul în care decizia a fost pusă în aplicare. 
Belgia, în acelaşi timp, a promis să respecte decizia colectivă a Alianţei 
şi să aprobe decizia cu dublă pistă pentru dislocarea a 572 de rachete 
americane cu rază medie de acţiune în cinci ţări din Europa de Vest.

Acum, la atât de mulţi ani distanţă, încă mai cred că a fost decizia 
corectă. Dacă noi, în calitate de guvern al unei ţări mici, nu am fi fost 
de acord cu desfăşurarea de rachete la acea dată, ne-am fi risipit imediat 
toate influenţa în alianţă şi în politica internaţională occidentală. Nu 
există niciun alt mod în care am fi fost încă în măsură să investim în al 
doilea pilon al deciziei cu dublă măsură : negocierea. Orice altă atitu-
dine ar fi subminat coeziunea şi credibilitatea NATO şi aceasta ar fi dat 
sovieticilor un stimulent pentru a merge pe o linie şi mai rigidă. Mai 
mult decât atât, o abţinere a Belgiei ar fi afectat grav prestigiul nostru 
internaţional şi interesele noastre.

De-a lungul tuturor acestor ani am văzut cum valul de proteste îm-
potriva rachetelor nucleare în Belgia şi în alte ţări implicate în mod 
constant tot creşte şi se dezvoltă într-o mişcare de masă imposibil de 
ignorat. Intelectuali şi clerici au declarat că decizia a fost „provocată de 
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către un regim bazat pe forţă“. Sunt în total dezacord cu această decla-
raţie. Indiferent de ceea ce se crede despre modul Americii de a se com-
porta în lume, ţara este o societate deschisă şi democratică. În Statele 
Unite, am întâlnit savanţi câştigători ai Premiului Nobel care m-au în-
curajat în mod deschis să amân desfăşurarea de rachete de croazieră. 
Aceasta era posibilă acolo, fără represalii, în timp ce cel mai închis 
regim sovietic, se zvonea, făcea eforturi pentru stăpânirea ideologică a 
lumii. La Geneva, negociatorii nu au erauasemănători, atâta vreme cât 
erau la mijloc punctele lor de vedere asupra umanităţii sau controlul 
asupra politicii interne. Uniunea Sovietică a acţionat şi negociat pasiv, 
impenetrabil şi numai în continuarea propriilor interese. Statele Unite 
ale Americii, în schimb, a trebuit să informeze, să consulte şi să unească 
întreaga reţea de alianţă. Prin intermediul NATO, şi-au condus aliaţii 
lor suverani prin liber consens. 

Vizita la Washington

Negocierile de la Geneva au început la sfârşitul anului 1981, dar 
atunci când ruşii s-au ridicat de la masa negocierilor în noiembrie 1983, 
ţara noastră părea incapabilă să scape de îndeplinirea propriilor angaja-
mente. Când infrastructura de la baza Forţelor Aeriene din Florennes, 
un mic orăşel din sudul Belgiei, a fost gata la sfârşitul anului 1984, 
momentul adevărului sosise. În ianuarie 1985, m-am dus la Washington 
cu ministrul Afacerilor Externe, Leo Tindemans, pentru a-i explica pre-
şedintelui Reagan punctul de vedere al Guvernului belgian. Acest punct 
de vedere al guvernului lăsa loc pentru rezultatul negocierilor cu sovie-
ticii şi considera calendarul pentru desfăşurarea armelor ca putând fi 
stabilit în consultare cu aliaţii. O mare parte a timpului a fost petrecută 
pentru rafinarea notele noastre, pentru a-i aduce atât pe pro-americani, 
cât şi pe cei care au fost „anti-rachetă“, în principal cei din din propriul 
meu partid – creştin-democraţii – în aceeaşi linie.

Luni, 14 ianuarie, delegaţia belgiană a fost primită la Casa Albă cu 
mare pompă şi ceremonie. După ce am scris un scurt mesaj în cartea de 
oaspeţi, am fost invitat, împreună cu Leo Tindemans, la o discuţie sepa-
rată în Biroul Oval, acolo unde preşedinţii americani îşi primesc oaspe-
ţii importanţi. Camera de renume mondial îmi părea mai mică în realita-
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te decât o sugerau fotografiile. Am fost invitat să stau lângă preşedintele 
Reagan, care a fost asistat cu această ocazie de către secretarul Apărării, 
Casper Weinberger, secretarul de Stat, George Schultz, şi consilierul pe 
probleme de securitate naţională, Robert McFarlane. Primul contact a 
fost prietenos şi neforţat, deşi am simţit un anumit scepticism.

Nu era prima dată când îl întâlneam pe „Marele comunicator“. 
Făcusem deja cunoştinţă cu Reagan, în iunie 1982, la un summit al 
G-7 de la Versailles, unde fusesem invitat în calitate de Preşedinte al 
Consiliului European. Preşedintele Reagan mi s-a părut un tip optimist, 
care râdea foarte uşor şi radia o puternică încredere creştină. Am obser-
vat că în timpul discuţiilor tehnice el a fost mai degrabă distrat, iar în 
cazul în care adăuga ceva la conversaţie, propoziţiile sale erau punctate 
de către expresii biblice. Acest lucru l-a făcut într-o anumită măsură să 
pară ciudat la summit-ul G-7, acolo unde alţi lideri mondiali erau gata 
să-şi expună viziunile şi teoriile economice. A fost, de altfel, perioada 
în care Helmut Schmidt a făcut o expunere ingenioasă asupra modului 
în care s-ar putea opri inflaţia şi şomajul. Oare preşedintele a evitat dis-
cuţiile despre politici pentru că nu ştia suficient de multe despre aceste 
dosare ? Probabil că da. Dar acest lucru nu a distras atenţia de la faptul 
că avea o idee clară despre ceea ce voia şi putea să stabilească scopuri 
într-un stil foarte direct. „Nu“ înseamnă „Nu“, iar „Da“ însemna „Da“. 
Acest lucru a devenit clar pentru mine în acea zi de luni.

În timpul conversaţiei, am fost surprins de cât de tăcut era ministrul 
meu al Afacerilor Externe, Leo Tindemans. El, pro-americanul, care în 
mod normal, intra fericit în discuţie cu americanii, nu a intervenit nici 
măcar o dată. Am presupus atunci că nu era prea încântat de cererea 
noastră cu privire la o întârziere suplimentară. În mod clar nu îi putea 
vedea rostul şi, în consecinţă, nu o apăra. Ca rezultat, am fost singurul 
care a susţinut-o în Biroul Oval. Scoţându-mi notiţele, i-am explicat 
preşedintelui faptul că guvernul belgian nu mai nutrea nicio rezervă cu 
privire la desfăşurarea primelor şaisprezece rachete, dar încă dorea să-
şi chestioneze aliaţii cu privire la o posibilă amânare a datei de început 
convenite. La sfârşitul expunerii mele, Reagan a scos o fiţuică, ascunsă 
în interiorul verighetei, şi a zis : „În orice caz, Statele Unite vor vota 
„NU“. Preşedintele nu a avut nici o obiecţie cu privire la o consultare 
finală, dar SUA a respins orice altă amânare suplimentară. 
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Preşedintele şi staff-ul acestuia au fost foarte surprinşi de faptul că 
guvernul meu părea să nu fi adoptat încă un punct de vedere clar definit. 
Pentru ei această problemă fundamentală fusese stabilită cu mult timp 
în urmă. Ei au presupus (şi corpul nostru diplomatic ar fi trebuit să an-
ticipeze acest lucru) că programul de desfăşurare a rachetelor depindea 
doar de factori de ordin tehnic, cum ar fi dacă locurile de depozitare şi 
infrastructura erau sau nu gata la timp. Personal, mi s-a părut de neîn-
ţeles că americanii nu au ştiut despre rezerva belgiană cu privire la des-
făşurarea rachetelor şi, prin urmare, despre faptul esenţial că o decizie 
politică crucială trebuia luată înainte ca ei să-şi poată aduce rachetele 
de croazieră la Florennes.

În cel mai scurt timp, am observat cum poziţia mea de negociere se 
prăbuşea ca o casă făcută din cărţi. Dacă iniţial, crezusem că americanii 
ne vor fi recunoscători, deoarece angajasem Belgia pe drumul desfă-
şurării rachetelor până cel târziu în 1987, Reagan şi Shultz considerau 
aceasta ca fiind de la sine înţeles pentru o ţară care ratificase decizia cu 
dublă pistă. Reagan mi-a spus, în plus, că deţinea documente în care 
un ministru belgian şi-ar fi dat acordul politic pentru desfăşurarea a 
şaisprezece rachete, pentru moment, în martie 1985. Deci, în timp ce 
eu încercam întârzierea deciziei, preşedintele îmi cerea o explicaţie cu 
privire la motivul pentru care doream să mă întorc cu o etapă în urmă 
la acest angajament convenit anterior. Nu ştiam absolut nimic despre 
acest lucru. Nu aveam absolut nicio idee despre ce document şi despre 
care ministru vorbea preşedintele. Ce argumente suplimentare aş mai 
fi putut avansa acum împotriva obiecţiilor sale logice ? Nu mai aveam 
niciun picior de sprijin. 

Apoi, treptat, am aflat despre insidiosul proces decizional prin care 
atât Ministerul Afacerilor Externe, cât şi Ministerul Apărării au angajat 
ţara noastră cu ani în urmă. Spre uimirea mea am fost forţat să trag 
concluzia că exista o dată pentru desfăşurarea rachetelor încă de la bun 
început. Nu am fost informat niciodată de existenţa unei memorandum 
diplomatic top-secret pe care Ministerul de Externe să-l fi făcut cu gu-
vernul american ; în fapt nu un angajament tehnic, ci unul deplin politic. 
În toate privinţele, acest lucru a fost un exemplu cras al modului în care 
funcţionarii publici iau decizii politice de anvergură fără aprobare sau 
chiar fără să le facă cunoscute conducerii politice.
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Aliaţii...

În timp ce dezbaterea publică cu privire la calendarul desfăşurării 
rachetelor era încă incertă, Leo Tindemans a călătorit în principalele ca-
pitale europene pentru a-i anunţa pe aliaţi cu privire la posibilităţile ca 
Belgia să amâne pentru o perioadă de timp sau să extindă desfăşurarea 
de rachete nucleare. Această călătorie nu a produs rezultatele avute în 
vedere. Tindemans a fost primit peste tot cu un „nu“, chiar şi de către 
omologul său olandez, Hans van den Broek, în ciuda faptului că guver-
nul lui Ruud Lubbers întârziase el însuşi desfăşurarea de rachete pentru 
cel puţin optsprezece luni.

Margaret Thatcher m-a invitat, însoţit de Leo Tindemans, la o întâl-
nire în ziua de sâmbătă, 2 martie 1985. A fost o conversaţie remarcabilă 
şi în nici un caz ultima pe care am avut-o cu „Doamna de Fier“. Doamna 
Thatcher ne-a primit la frumoasa Chequers Court, încă din 1921 reşe-
dinţa de ţară a premierului britanic. Ea a abordat problema anti-rachetă 
în termeni clari : „L-am asigurat pe preşedintele Reagan că Martens şi 
Tindemans sunt oameni de încredere şi oneşti, care vor face ceea ce a 
fost stabilit. Vă rog să nu mă transformaţi într-o mincinoasă“.

Mai târziu, am mers cu Leo Tindemans către mai îndepărtata re-
şedinţă de ţară a Lordului Carrington, Secretarul General britanic al 
NATO. Când i-am făcut propunerea lui Peter Carrington, am putut ve-
dea o urmă de neîncredere pe faţa lui. El a răspuns că aliaţii vor răs-
punde negativ la orice decizie prin care Belgia nu îşi respectă angaja-
mentele NATO. Dacă statele membre mai mici, precum Belgia, nu mai 
participă la apărarea colectivă, aceasta ar conduce, spunea Carrington, 
la subminarea profundă a puterii alianţei NATO. 

Apoi mi-am dat seama că aliaţii noştri anglofoni nu vor înţelege ni-
ciodată de ce Guvernul belgian dorea să-şi nuanţeze punctul de vedere 
cu privire la rachete. Thatcher şi Carrington s-au născut şi au crescut 
din punct de vedere politic într-un sistem tipic majoritar, în care liderii 
guvernului pot lua decizii destul de repede şi direct, deoarece au nevoie 
să-şi convingă doar adepţii. Am explicat că în Belgia trebuia să îndur o 
destul de mare rezistenţă în cadrul guvernului de coaliţie şi chiar în inte-
riorul propriului partid, de aici provenind rezervele noastre. Carrington 
a devenit surd la aceste argumente. Probabil a crezut că este un semn de 
slăbiciune incredibil, dar opoziţia feroce era de acum o realitate pe care 
nu o mai puteam evita. 
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KGB-ul ascultă

„Nu“-ul venit din partea lui Thatcher şi Carrington au fost con-
firmările finale a ceea ce deja simţisem în timpului vizitei noastre la 
Washington. Belgia nu avea nicio altăalternativă decât să continue des-
făşurarea rachetelor. În urma discuţiilor laborioase din următoarele zile 
am observat că majoritatea ceda treptat inevitabilului. Răspunsurile ne-
gative la apelurile noastre ale aliaţilor europeni au avut în mod evident 
efectul dorit şi au produs un fel de întoarcere mentală.

La scurt timp după aceea, Leo Tindemans a călătorit la Moscova pen-
tru a participa la funeraliile liderului partidului, Konstantin Cernenko. 
În acelaşi timp, el a prezentat acolo propunerea noastră finală : Belgia 
va decide în foarte scurt timp asupra desfăşurării rachetelor, dar era 
pregătită să amâne punerea în aplicare timp de două luni în cazul în care 
sovieticii ar da o şansă negocierilor de la Geneva.

Demersul lui Tindemans la Moscova, în cele din urmă, nu a adus ni-
mic nou. El nu a reuşit nici măcar să fie primit de către Andrei Gromîko, 
ministrul sovietic al Afacerilor Externe. Din fericire, delegaţia belgiană 
ştia ce să facă cu privire la acest aspect. Spre sfârşitul vizitei, Tindemans 
m-a sunat să mă întrebe când avea să decidă guvernul cu privire la ra-
chetele de croazieră. „În două sau trei zile de la întoarcerea voastră“, 
i-am spus decis. De abia am pus jos receptorul, că Tindemans a şi primit 
invitaţia. După cum am anticipat, serviciul de spionaj rusesc, KGB-ul, 
a înregistrat conversaţia noastră şi l-a informat pe Gromîko imediat. Cu 
toate acestea, a respins propunerea de dezangajare belgiană cu dispreţ. 
După niet-ul lipsit de ambiguitate al ruşilor, era clar pentru toată lumea 
că nu existau argumente suplimentare pentru amânarea desfăşurării ini-
ţiale a rachetelor. 

Nu se mai poate aştepta

Guvernul a luat decizia imediat. Consiliul de Miniştri s-a reunit în 
ajunul dezbaterii parlamentare, pe 15 martie 1985. În scurt timp am 
fost de acord cu privire la declaraţia pe care urma să o citesc a doua 
zi. Consideram decizia noastră ca fiind cea mai dificilă de la al Doilea 
Război Mondial încoace. Imediat după ora unsprezece seara, l-am che-
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mat pe ambasadorul american să-i spunem că eram de acord cu desfă-
şurarea a şaisprezece rachete de croazieră. Între timp Leo Tindemans a 
întocmit un memorandum prin care decizia a fost formal ratificată. La 
întrebarea cu privire la cine ar trebui să semneze memorandumul, el 
a spus : „Este mai bine ca prim-ministrul să semneze memorandumul, 
atunci acesta va avea mai multă autoritate“. Am dus apoi scrisoarea 
ambasadei americane. Ambasadorul a transmis imediat acordul nostru 
către Pentagon. Două avioane erau în aşteptare în State de câteva săptă-
mâni : un avion de transport C-141 pe coasta de vest americană cu şai-
sprezece focoase nucleare la bord, şi o aeronavă C-5 Galaxy pe coasta 
de est cu motoarele de propulsie, altfel spus, rachetele reale. Această 
aeronavă a decolat imediat, şi era deja în aer atunci când, la ora trei 
după-amiaza, am citit declaraţia guvernului în Parlament.

Dintr-un punct de vedere democratic, ocolirea rachetelor de croazi-
eră era complet justificată, deoarece, în Belgia, acesta este unul dintre 
puţinele domenii în care puterea executivă are prioritate faţă de puterea 
legislativă. În aproape toate celelalte domenii, guvernul poate acţiona 
numai cu aprobarea Parlamentului. Dar în materie de securitate şi po-
litici externe, miniştrii nu trebuie să aştepte un acord al Parlamentului. 
Parlamentul ar fi putut demite guvernul meu dacă majoritatea nu ar fi 
fost de acord cu desfăşurarea de rachete. Dar chiar şi atunci decizia ar fi 
rămas în vigoare în mod legal până când un nou guvern ar fi abrogat-o.

Cu toate acestea, opinia publică a rămas divizată cu privire la su-
biect şi unii oameni au avut mari dificultăţi de a înţelege modul în care 
decizia a fost luată. Se întâmpla, la urma urmei, foarte rar în Belgia ca 
o decizie să fie adoptată cu o atât de mare autoritate. La prima vedere, 
era teribil de nepopulară, şi se părea că vom plăti mult din punct de ve-
dere electoral pentru ea. Dar, contrar tuturor aşteptărilor, şapte luni mai 
târziu creştin-democraţii au câştigat o victorie electorală răsunătoare. 
Curajul politic îşi are recompensele sale la urma urmei. 

Pot să trăiesc cu responsabilitatea pe care am luat-o în data de 14 
martie 1985. O poziţie diferită ar fi avut consecinţe grave. Belgienii ar 
fi sfârşit într-o altă ţară, una care nu ar mai fi adăpostit sediul central al 
NATO. În acest caz, Bruxelles-ul nu s-ar fi transformat într-o capitală 
europeană aşa cum este astăzi. Cu toate acestea, am simţit că am atins 
un punct de apogeu atunci când, la sfârşitul anului 1988, toate rachetele 
(europene) au fost retrase din Europa şi, de asemenea, din ţara noastră, 
ca rezultat al acordului FNM (forţe nucleare cu rază medie) între preşe-
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dintele Reagan şi liderul sovietic Gorbaciov. Am văzut acest lucru ca o 
justificare a strategiei mele.

Mobutu

Războiul Rece nu a fost niciodată prea îndepărtat în relaţiile din-
tre Belgia şi fostele colonii din Africa Centrală. În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, pe atunci Congo-ul belgian a jucat un rol cru-
cial în fabricarea de bombe nucleare cu uraniu prin punerea acestuia la 
dispoziţia Statelor Unite ale Americii. Ulterior, Zair, aşa cum a fost nu-
mită ţara începând cu anul 1970, a devenit un aliat geo-strategic impor-
tant al Occidentului. Cu toate acestea, pentru un prim-ministru belgian, 
Zairul era un dosar exploziv. Situaţia care se înrăutăţea în mod constant 
în interiorul ţării nu era deloc de neglijat. La fel cum nu era nici figura 
centrală, Joseph Désiré Mobutu, care şi-a creat felul său propriu de a se 
raporta la belgieni.

Ca prim-ministru, am vizitat Zairul pentru a doua oară în 1988. În 
acel moment mă întâlneam în mod regulat cu preşedintele Mobutu ori 
de câte ori era la Bruxelles. Relaţiile noastre nu erau cu totul linişti-
te. Rapoartele indicau tot mai multe dovezi de încălcare a drepturilor 
omului şi de corupţie în cercurile prezidenţiale şi guvernamentale. 
Investitorii belgieni au fost speriaţi în momentul naţionalizării şi a de-
generării infrastructurii ţării. În timpul audienţei mele săptămânale cu 
Regele Baudouin, am observat, de asemenea, că acesta se distanţa din 
ce în ce mai mult de Mobutu. La ultima sa vizită în Zair, cu ocazia 
sărbătoririi a douăzeci şi cinci ani de independenţă, Regele a pus un 
accent puternic pe respectarea drepturilor omului, spre nemulţumirea 
evidentă a conducătorilor congolezi. Acest lucru nu i-a căzut bine nici 
lui Mobutu, de vreme ce nu-i plăcea să i se spună ce să facă.

În 30 octombrie 1988, eu şi ministrul Afacerilor Externe, Leo 
Tindemans, am aterizat pe aeroportul internaţional din Gbadolite. A 
fost primul meu contact copleşitor cu luxosul oraş pe care preşedin-
tele Mobutu şi-l construise pentru sine în jungla congoleză din nord. 
Aeroportul era atât de bine echipat, încât până şi avioanele Concorde 
puteau decola şi ateriza acolo.

Am avut parte de o primire călduroasă, Mobutu numindu-mă „prie-
tenul său“, dar a devenit ursuz deîndată ce conversaţia a alunecat către 
reeşalonarea datoriilor. Mobutu nu a părut să aprecieze mult gestul nos-
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tru. „Domnule prim-ministru“, a spus el cinic, „e foarte clar că vă dato-
răm 40 de miliarde de franci (1 miliard de euro), dar anulaţi 1 miliard de 
franci (25 milioane de euro) din acestea. Merci beaucoup“. Şi a conti-
nuat : „ Anul trecut, Canada a renunţat la întreaga noastră datorie de 1,5 
miliarde de franci (37,5 milioane de euro) şi Germania Federală a pro-
mis să şteargă datoriile noastre bilaterale de 25 miliarde de franci (625 
milioane de euro). Ştiţi, acestea sunt ţări care nu ne-au colonizat“.

Am încercat să-i explic lui Mobutu că gestul nostru însemna cu mult 
mai mult decât 1 miliard franci sau 25 de milioane de euro. Am spus-o 
clar că rambursările erau în cele din urmă benefice pentru ţara sa şi că 
voi cere Parlamentului să uşureze costurile datoriilor comerciale. Am 
făcut, de asemenea, referire la cererile noastre către Clubul de la Paris, 
FMI şi Banca Mondială în sensul de a arăta mai multă flexibilitate faţă 
de Kinshasa. Din păcate, Mobutu nu era pregătit pentru discuţii : „Toate 
acestea sunt prea complicate pentru mine. Îmi plac acorduri clare, fără 
lacune“.

Datorii vechi

Aşa cum se mai întâmplase de multe ori înainte, Mobutu a jucat 
rolul victimei. În lungul său monolog a făcut o critică amară a trecu-
tului nostru colonial : „Presa în ţara dumneavoastră vorbeşte de multe 
ori despre încălcarea drepturilor omului. Când am intrat în serviciul 
armatei congoleze ca recrut în iulie 1950, la doar o săptămână am pri-
mit de la conaţionalii dumneavoastră opt lovituri de bici pentru că nu 
aveam şapca cum trebuia. Încălcare a drepturilor omului ? Aceasta era 
la ordinea zilei în acele vremuri. Este cu siguranţă de remarcat faptul că 
occidentalii descoperă drepturile omului, numai după ce au fost alun-
gaţi din coloniile lor. Iar eu, «un violator al drepturilor omului», nu pot 
umple închisorile pe care le-aţi construit aici !“

La întoarcerea mea, membrii Partidului Socialist Flamand din 
Parlament au declarat că regimul congolez era responsabil pentru pro-
blemele imense de corupţie, revoltele sociale şi recesiunea economică. 
Ei au avertizat că în loc să conducă la o îmbunătăţire a traiului afri-
canilor obişnuiţi, datoriile anulate ar contribui, de fapt, la îmbogăţirea 
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conducătorilor. În plus, s-a menţionat că vor fi ocoliţi în privinţa părţii 
care li se cuvine din ajutorul nostru pentru dezvoltare.

Ştiam că Mobutu va interpreta încă o dată aceste reproşuri ca pe o 
insultă. În timpul convorbirilor noastre, s-a plâns continuu despre ceea 
ce zic şi scriu belgienii. La începutul lunii decembrie, la doar o lună de 
la întoarcerea mea, a venit temutul răspuns. În primul rând, Mobutu a 
anunţat că reneagă rambursarea datoriei şi donează toate proprietăţile 
sale belgiene statului zairez. Fiecare congolez cu proprietăţi în Belgia 
trebuie să le vândă până la sfârşitul anului. Mai mult, toţi congolezii 
care studiau în Belgia trebuiau să părăsească ţara până la sfârşitul anu-
lui universitar.

După aceea lucrurile au mers din rău în mai rău. Punctul culminant 
al acestui „război de propagandă“ a fost anunţul că Mobutu avea de 
gând să instituie o campanie de informare pe scară largă, pentru a da 
„unei populaţii constând în mare parte din tineri o idee cât se poate de 
exactă despre natura, gradul de exploatare şi jafurile la care ţara lor a 
fost supusă timp de decenii“. Campania urma să se ţină sub motto-ul 
„De la Leopold al II-lea la Baudouin I“ şi era un răspuns la un docu-
mentar belgiano-american despre averea lui Mobutu.

Această escaladare a suscitat un interes internaţional. La cererea 
lui Mobutu, Regele Marocului, Hassan al II-lea, s-a oferit să acţioneze 
ca intermediar. În 6 februarie 1989, am primit un telefon neaşteptat. 
Mobutu mă invita la vila sa din Cannes. Am fost primit cu căldură pen-
tru că era foarte mulţumit că postul nostru public de limbă franceză 
decisese să nu dea în reluare documentarul controversat cu privire la 
averea lui faimoasă. Am fost de acord să încercăm să calmăm spiritele, 
în scopul de a pregăti o masă rotundă într-o atmosferă senină. Am avut 
un drum lung de parcurs, dar în cele din urmă, la mijlocul anului 1989, 
am reuşit să încheiem un acord global privind renunţarea la datorii.

Nu sunt un prieten

Relaţia noastră cu Zairul a revenit încetul cu încetul la normal, deşi 
existau rapoarte alarmante cu privire la suprimarea crescândă a opoziţi-
ei. Chiar dacă din motive diplomatice îl numisem pe Mobutu „un prie-
ten al ţării noastre“, cu opt ani în urmă, el nu a fost niciodată un prieten 
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de-al meu. În acea vreme, era extrem de arogant, iar la telefon mă trata 
cu un anumit dispreţ. Îmi dădea impresia că în calitate de şef de stat şi 
de „Mareşal“ se simţea superior unui simplu prim-ministru. El însuşi 
a mărturisit că ar fi un gânditor strategic. Dar era autoritar şi milităros. 
Pentru el, expresii cum ar fi libertatea presei, libertatea de exprimare şi 
opoziţie erau orice altceva decât ceea ce înseamnă cu adevărat acestea.

Mobutu a negat faptul că era un politician, cu toate că folosea per-
sonal toate trucurile domeniului. În fiecare dimineaţă, asculta radioul 
belgian şi în special revista presei. De asemenea, telefona de multe ori 
politicienilor belgieni. Era extrem de bine informat cu privire la ca-
priciile politicii noastre interne şi avea o plăcere în exploatarea şi în-
frumuseţarea diferenţelor de opinie, presupuse sau nu. Dintr-un raport 
secret Blumenthal al Băncii Mondiale era posibil să deduci că Mobutu 
cumpăra bunăvoinţa organizaţiilor belgiene şi a oamenilor cu cadouri 
şi beneficii materiale. 

Mobutu punea mare preţ pe bunele relaţii cu familia regală belgiană. 
Relaţia deja rece cu Baudouin a devenit complet glacială când, ca răs-
puns dat unui ziar de limbă franceză, care îl numise nemernic, Mobutu a 
afirmat prin intermediul biroului său de presă că „nemernicii se găseau, 
în special, la Curtea belgiană, printre cei de Saxa-Coburg“.

Aceasta a fost o gafă colosală şi de neiertat, şi i-am adus-o la cunoştin-
ţă în termeni cât se poate de clari. După ce a publicat o scrisoare scrisă de 
mână de Baudouin, uşa palatului a fost închisă pentru el pentru totdeauna. 
În august 1993, Mobutu, la fel ca şi Saddam Hussein, a fost tăiat de pe 
lista de şefi de stat invitaţi la înmormântarea regelui. Mobutu i-a mărtu-
risit unui prieten că aceasta a fost cea mai mare dezamăgire a vieţii sale : 
„Belgia a ofensat profund poporul congolez cu acest lucru. Baudouin a 
fost şeful statului Congo între 1950 şi 1960. O ruşine absolută !“

Lubumbashi

O pauză totală în relaţiile noastre a survenit după ce trupele pre-
zidenţiale de elită zaireze au forţat intrarea în campusul universitar 
din Lubumbashi în noaptea de 11-12 mai 1990 lăsând în urmă o baie 
de sânge. Belgia a propus ca o comisie internaţională să investigheze 
această problemă, dar Mobutu s-a opus cu violenţă. El a insinuat că 
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eram pe urmele sale şi, pentru a adăuga greutate cuvintelor sale, a sus-
pendat orice cooperare tehnică. Toate ONG-urile care erau finanţate de 
către Belgia au trebuit să-şi suspende activităţile. 

Şase luni mai târziu, Mobutu a cerut restaurarea ajutorului non-guver-
namental. Între timp, în Conferinţa Naţională a Congo-ului, o masă rotun-
dă cu reprezentanţii tuturor orientărilor politice condusă de Monseniorul 
Laurent Monsengwo, încerca să înfiinţeze structurile democratice în 
Zair. Aceasta a fost unica iniţiativă spre democratizare pentru care 
Mobutu s-a angajat după sfârşitul războiului rece. Deoarece Conferinţa 
părea să aibă legitimitate, răspunsul nostru a constant în faptul că ONG-
urile noastre şi-ar putea reîncepe lucrul doar în cazul în care Conferinţa 
Naţională, în mod specific, i-ar cere să facă acest lucru.

Ulterior, însă, între Mobutu şi prim-ministrul desemnat de către 
Conferinţă, Etienne Tshisekedi s-a dat o luptă pentru putere. Mobutu a 
distrus cu lansatoare casele suporterilor lui Tshisekedi, iar revoltele au 
izbucnit în Kinshasa. Războiul civil părea inevitabil. În 25 octombrie 
1991, am făcut un apel către cei 2000 de cetăţeni belgieni să plece din 
Congo cât mai curând posibil, sub protecţia celor 800 de militari belgi-
eni care operau la Brazzaville. Planul nostru de evacuare a fost efectuat 
aproape fără cusur şi fără incidente majore. Aceasta a fost ultima mea 
decizie privitoare la Congo, în condiţiile în care guvernul trebuia să 
demisioneze imediat după o dispută încordată asupra licenţelor pentru 
exporturile de arme. Parlamentul a fost dizolvat, iar în campania elec-
torală nu a existat niciun interes cu privire la evacuarea concetăţenilor 
noştri şi nici referitor la soarta tragică a poporului congolez.

Rwanda

O a doua regiune din Africa, care provoacă o mare îngrijorare 
unui prim-ministru belgian este fostul mandat al regiunilor Rwanda şi 
Burundi. Ca lider al guvernului, m-am implicat în Rwanda după invazia 
armatei rebele tutsi a lui Paul Kagame în octombrie 1990.

În urma Primului Război Mondial, când imperiul german şi-a pier-
dut coloniile, Belgiei i-a fost atribuită de către Liga Naţiunilor tutela 
asupra Rwandei şi Burundi-ului. În contrast cu Burundi, unde tensiunea 
dintre hutu şi tutsi a condus în 1972 la masacarea a zeci de mii de oa-
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meni, situaţia din Rwanda a rămas liniştită pentru o lungă perioadă de 
timp. Aici, fosta minoritate dominantă tutsi a trebuit să facă loc majori-
tăţii hutu. Democratizarea Rwandei, într-o mare măsură susţinută de un 
număr important de misionari, părea să fi fost de succes. Rwanda a fost 
considerată la nivel internaţional o ţară model, cu o formă originală de 
cooperare pentru dezvoltare descrisă ca fiind co-administrare. Totul pă-
rea să fie bine. Şi totuşi, exodul masiv de tutsi către ţările vecine Congo 
şi Tanzania, şi în special concentraţia de refugiaţi tutsie în Uganda, abia 
dacă a atras atenţia. 

Împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Mark Eyskens, am des-
chis Muzeul Naţional al Rwandei în Butare, la sfârşitul lunii septembrie 
1989. Primirea de care am avut parte-o acolo – am fost primul lide-
rul de guvern care a vizitat ţara, după independenţă – a fost de nede-
scris. Drumul dintre aeroport şi capitală a fost împânzit de zeci de mii 
de ruandezi care dansau şi cântau. Discuţiile cu preşedintele Juvénal 
Habyarimana au fost extrem de prietenoase. M-am întors la Bruxelles 
cu senzaţia de bine. Nimic nu părea să sugereze că un an mai târziu va 
avea loc un eveniment tragic care va continua să se agraveze timp de 
patru ani şi că totul se va încheia cu un genocid oribil.

Războinicii tufişurilor

În data de 2 octombrie 1990, la mijlocul zilei, am consultat ca de 
obicei telexul calculatorului guvernamental, Bistel. Agenţia de presă 
Belga scria că un mare grup de rebeli invadau Rwanda dinspre Uganda. 
Aceşti rebeli se autointitulau Frontul Patriotic din Rwanda (FPR). Ei 
voiau să dea jos guvernul hutu şi să formeze un nou guvern de tutsi, 
după cum s-a dovedit ulterior. La câteva ore după telexul de la Belga am 
primit „o cerere oficială de asistenţă“ din partea preşedintelui Rwandei. 
Dar miniştrii socialişti din guvernul meu erau foarte reticenţi în a oferi 
ajutor pentru Rwanda.

Miercuri, 3 octombrie, am fost invitat de regele Baudouin la masa de 
prânz cu preşedintele ruandez Habyarimana, care aterizase la Bruxelles 
de la un summit UNESCO desfăşurat la New York. Preşedintele, în 
termeni foarte clari, a insistat să fie trimişi soldaţi pentru a ajuta trupele 
sale izgonite pe „rebelii tutsi FPR“. I-am spus că acest lucru era im-
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posibil. Reacţia preşedintelui a fost una de surpriză totală la răspunsul 
meu negativ. După alte discuţii, în care Regele Baudouin a jucat un rol 
de intermediar, s-a căzut de acord să încerc să-mi conving guvernul să 
trimită paraşutişti pentru a-i proteja pe numeroşii belgieni din Rwanda. 
Sarcina lor era strict umanitară. 

După această conversaţie, am convocat cabinetul interior, care a ac-
ceptat propunerea mea de a furniza rapid o comandă de muniţii făcu-
tă de către Rwanda către compania belgiană de arme de foc Fabrique 
Nationale de Herstal (FN). În aceeaşi seară, un C-130 Hercules a zburat 
cu armele spre Kigali. În ziua următoare, cabinetul de bază a decis să tri-
mită la Kigali 500 paraşutişti cu materiale militare ca parte a unei misi-
uni umanitare. Sarcina lor era de a proteja aeroportul din Kigali, precum 
şi drumurile din apropiere ; de asemenea, să îi adune, să îi protejeze şi să 
îi escorteze pe belgieni în Rwanda, dacă era necesar, cu scopul unei po-
sibile evacuări. Toate acestea trebuiau să fie făcute în strânsă cooperare 
cu forţele franceze, care aduseseră de asemenea paraşutişti la Kigali.

Duminică, 8 octombrie, l-am primit pe preşedintele Yoweri Museveni 
din Uganda. El fusese, de asemenea, preşedintele Organizaţiei Unităţii 
Africane (OUA). I-am pus în faţă raportul care specifica faptul că re-
belii provin din ţara sa şi că, în plus, au servit în armata ugandeză. 
Preşedintele mi-a spus că, în ultimii treizeci de ani, sute de de mii de 
ruandezi au fugit în ţara sa şi, de asemenea, în Zair şi Tanzania. La 
sfârşitul conversaţiei noastre a accentuat următoarele : „Am vrut să te 
văd pentru a te informa că aceştia sunt soldaţi cu experienţă, unii au 
luptat timp de douăzeci de ani, ei sunt «războinicii tufişurilor». Uganda 
nu le va permite să se întoarcă înapoi la noi pentru că suntem sătui 
de problemele lor. Nu există nicio soluţie militară la dificultăţile din 
Rwanda. Problemele pot fi rezolvate numai dintr-o perspectivă politică. 
Noi trebuie să îl convingem pe Habyarimana de acest lucru. Este nevo-
ie urgentă de o soluţie deoarece problemele din Rwanda pot escalada. 
Personal, sunt dezamăgit de lipsa progresului, pentru că eu însumi am 
fost foarte activ“.

Conversaţia cu Museveni m-a determinat să mă gândesc că era ne-
cesară adoptarea căii diplomatice, şi nu a celei militare, în scopul de a 
menţine conflictul din Rwanda sub control. Între timp, partenerii mei 
de guvernare, socialiştii, precum şi opoziţia, m-au „inundat“ cu cererea 
de a ne retrage paraşutiştii cât mai repede posibil. Regele Baudouin a 
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avertizat asupra consecinţelor dăunătoare ale unui retrageri premature a 
trupelor noastre dintr-o ţară prietenoasă, unde, datorită oamenilor noştri 
care au oferit ajutor şi a legăturilor noastre istorice, ne-am luat noi înşi-
ne o mare responsabilitate în proiectul de dezvoltare.

Misiunea de pace la Marile Lacuri

Nu am putut ajunge la un acord în guvern. Doi dintre cei cinci vice-
premieri au vrut să aducă înapoi nu numai paraşutiştii, dar şi lucrătorii 
pentru dezvoltare, cât mai repede posibil, aşa cum se întâmplase cu câ-
teva luni înainte, în Congo. Ei au crezut că ar trebui să ne luăm rămas-
bun de la trecutul nostru din Africa. Dar eu eram de acord cu Regele că 
retragerea bruscă a tuturor lucrătorilor ar provoca prăbuşirea completă 
a societăţii ruandeze.

Sâmbătă seara, 13 octombrie, vice-premierii mei şi cu mine am 
ajuns la decizia că doar o iniţiativă diplomatică internaţională ar putea 
dezamorsa problema ruandeză. Am decis să trimitem în regiune o de-
legaţie sub conducerea mea, pentru a intra în negocieri cu toate părţile 
implicate. Ne-am dorit să obţinem o încetare a focului urmată de un 
armistiţiu monitorizat. Trebuia să fie un dialog politic între guvern şi 
rebeli căruia îi urma o conferinţă internaţională. 

A doua zi, misiunea de pace belgiană s-a îndreptat spre capita-
la Kenyei, Nairobi, unde am avut loc prime discuţii cu preşedintele 
Habyarimana şi ministrul său de Afaceri Externe, Casimir Bizimungu. 
Am spus presei că atâta timp cât negocierile continuă, paraşutiştii vor 
rămâne pe teren, iar evacuarea belgienilor va fi amânată. În ziua urmă-
toare, am realizat un fel de diplomaţie de intermediere cu preşedinţii 
Tanzaniei, Kenyei, Ugandei şi Burundi. Toţi s-au dovedit dispuşi să 
subscrie la principiile şi obiectivele noastre principale.

Acordul, care a fost semnat de Rwanda şi Uganda miercuri, 17 oc-
tombrie, în Mwanza, la lacul Victoria în Tanzania, a arătat promiţător, 
dar nu a fost foarte concludent. Potrivit textului, un dialog trebuia în-
ceput atât cu opoziţia internă, cât şi cu cea externă. Trebuiau făcute 
eforturi pentru a ajunge la un armistiţiu, eforturi protejate de către trupe 
străine. În cele din urmă, o conferinţă regională la Marile Lacuri, inclu-
zând Ruanda, Burundi, Zair, Uganda, Kenya şi Tanzania, ar fi trebuit să 
rezolve acuta problemă a refugiaţilor. 
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Mai târziu a apărut o controversă cu privire la componenţa forţei 
militare străine care urma să supravegheze încetarea focului. În discu-
ţiile mele cu preşedintele Habyarimana, ideea care s-a desprins a fost 
că o forţă de menţinere a păcii europene ar putea juca un rol important 
in Rwanda. Această forţă de menţinere a păcii ar consta iniţial din sol-
daţi belgieni şi francezi, sub umbrela celor douăsprezece state mem-
bre ale Comunităţii Europene. Am discutat această idee, precizând în 
mod expres că toţi partenerii noştri europeni trebuie să cadă de acord. 
Preşedintele Habyarimana a răspuns cu entuziasm. Într-o conversaţie 
cu preşedintele francez Mitterrand, Habyarimana a subliniat faptul 
că am fost părintele ideii unei misiuni europene de menţinere a păcii. 
Câteva zile mai tîrziu, ministrul Eyskens şi-a contactat colegii europeni 
cu privire la această temă, însă ei au răspuns politicos că tratatele euro-
pene nu permit o astfel de misiune. Vor trece mai bine de cincisprezece 
ani şi sute de mii de victime înainte ca trupele europene să fie aduse 
pentru misiuni de menţinere a păcii în regiunea Marilor Lacuri. Această 
experienţă explică, de asemenea, aversiunea mea pentru diplomaţia for-
malistă şi birocratică.

Pentru a face acest armistiţiu permanent, m-am mai întâlnit încă o 
dată cu miniştrii Afacerilor Externe şi ai Apărării la Nairobi, unde am 
negociat intensiv timp de două zile cu reprezentanţi ai OUA, care au re-
uşit să contacteze trupele invadatoare ale FPR. Chiar înainte de întoar-
cerea noastră la Bruxelles, miercuri, 25 octombrie, am fost în măsură 
să anunţăm că părţile aflate în conflict au negociat un armistiţiu. Acesta 
intrase în vigoare la ora zece. Era îngrijorător, însă, că armistiţiul fusese 
imediat încălcat. De asemenea, mă preocupa faptul că nu îl văzusem 
sau auzisem pe preşedinte Habyarimana. El plecase cu colegul său din 
Burundi la reşedinţa lui Mobutu din Gbadolite pentru negocieri parale-
le. Mobutu se simţea ofensat foarte mult de faptul că era singurul şeful 
de stat din regiune care nu a fost implicat în acordul de la Mwanza. 
Dar, după criticile noastre privind carnagiul de la Lubumbashi, Mobutu 
însuşi întrerupsese colaborarea cu Belgia.

Întors în Belgia, am decis să aducem înapoi paraşutiştii pe data de 
1 noiembrie. Acordurile de la Mwanza, din păcate, nu au fost niciodată 
realizate. Guvernul din Rwanda a rupt acordul de încetare a focului şi 
a început o ofensivă puternică, probabil cu ajutorul armelor şi trupe-
lor zaireze. Rebelii s-au retras în ţările vecine ori s-au ascuns chiar în 
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Rwanda. Am continuat să observ desfăşurareafaptelor cu un sentiment 
de dezamăgire şi am fost forţat să recunosc faptul că negociatorii afri-
cani nu îşi onorează cuvântul dat.

În consecinţă, Mobutu a preluat iniţiativa diplomatică. Eforturile 
sale au condus la un nou armistiţiu în martie 1991, la acordurile de la 
Kinshasa din 1992 şi din vara lui 1993, precum şi la înţelegerile înche-
iate în oraşul tanzanian Arusha. Aici, s-a ajuns la o înţelegere asupra 
diviziunii extrem de complicate şi detaliate a autorităţii şi a funcţiilor în 
birocraţia din Rwanda. După demisia mea ca prim-ministru, în martie 
1992, nu am mai jucat un rol activ în această problemă.

Un preşedinte tragic

Ca membru al Parlamentului European şi preşedinte al PPE, am fost 
în Kigali din nou în februarie 1994. În acea perioadă exista încă spe-
ranţa că acordurile de la Arusha vor fi respectate de către guvernul de 
tranziţie din Rwanda. Pentru orice eventualitate, Organizaţia Naţiunilor 
Unite a trimis acolo un contingent de căşti albastre în scopul de a moni-
toriza menţinerea păcii. Pe lângă cei 400 de paraşutişti belgieni, contin-
gentul ONU a fost alcătuit din bengalezi, ganezi şi senegalezi. 

Am intrat în contact acolo cu Habyarimana, cu, pe atunci, prim-minis-
trul Agathe Uwilingivmana, şi, de asemenea, cu prim-ministrul desemnat 
Faustin Twagiramungu. Am încercat să clarific lucrurile între preşedin-
ţii partidelor politice rivale şi ai celei mai înalte instanţe judecătoreşti. 
Mulţi dintre oamenii cu care am discutat au fost ucişi câteva luni mai 
târziu. Am fost în mod clar impresionat de două lucruri : polarizarea 
ideilor şi izolarea preşedintelui. Am observat că Habyarimana avea o 
relaţie foarte proastă cu prim-ministrul său, Uwilingivmana. Ea era un 
hutu progresist şi influenţa ei politică era în creştere, în timp ce acea a 
preşedintelui era în scădere.

La cererea lui Habyarimana, m-am dus, de asemenea, să-l văd pe li-
derul rebelilor tutsi, Kagame, la cartierul său general, în Mulindi, un sat 
urât de pe un deal situat în partea de nord a Rwandei. A fost o călătorie 
plină de aventuri, nu fără pericole, însoţit fiind de „căştile albastre“ bel-
giene şi de soldaţi FPR. Am mers prin teritoriul inamic şi am trecut prin 
zeci de obstacole făcute de miliţiile puternic înarmate. Aproximativ 
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300.000 de refugiaţi trăiau în tabere de-a lungul drumului. Am simţit că 
acea situaţie era foarte explozivă şi fragilă.

Aveam un mesaj cu mine pentru Kagame, în care Habyarimana 
confirma faptul că era într-adevăr gata să urmeze fidel acordurile de 
la Arusha. Am simţit nevoia să-l întreb pe Kagame cu privire la dis-
ponibilitatea lui de a dori cu adevărat alegeri pentru consiliile locale, 
Parlament şi preşedinte. Habyarimana se îndoia de acest lucru, deoarece 
credea că FPR vor pierde cu siguranţă. În plus, preşedintele ruandez 
dorea ca părţile aflate în conflict să semneze un „cod de bună conduită“ 
pentru a preveni actele de răzbunare şi masacrele şi pentru a face ca totul 
să se desfăşoare prin intermediul deciziilor democratice. De fapt, ceea 
ce era de subliniat era faptul că nicio persecuţie nu ar fi instituită pentru 
acţiunile violente care au avut loc înainte de acordurile de la Arusha.

Kagame a răspuns foarte condescendent la mesajul lui Habyarimana. 
Conversaţia a devenit foarte dificilă, aproape ostilă, şi, pentru a adăuga 
ceva în plus, a fost realizată într-o limba engleză stâlcită. După aceea, 
am vizitat, de asemenea, diverse lagăre de refugiaţi, în partea de sud a 
Rwandei. În Kigali am fost intervievat de către jurnaliştii de la Radio 
Mille Colines. Întrebările mi-au fost puse destul de agresiv şi am fost 
tras la răspundere pentru „trădarea belgiană din 1990“.

Când i-am adus la cunoştinţă acest lucru preşedintelui, a răspuns 
abătut. I se părea că totul era pierdut. Simţeam că există un aer de trage-
die în jurul său. El se temea că în calitate de preşedinte nu ar mai avea 
nici o putere reală ca urmare a mecanismelor prevăzute în acordurile 
de la Arusha, care specificau majorităţi stricte în Parlament şi ofereau 
guvernului un vot decisiv. În timpul unei ultime conversaţii avute faţă 
în faţă, a devenit din nou dureros de clar pentru mine că era din ce în ce 
mai izolat şi că nu mai era el cel care trage toate sforile. Întotdeauna am 
crezut însă în onestitatea lui. Presupunerea că în acel moment el pregă-
tea masacrarea opozanţilor era de neconceput pentru mine.

Restul poveştii este bine cunoscut. La începutul lunii aprilie, aero-
nava ce avea la bord preşedinţii din Rwanda şi Burundi a fost doborâtă. 
Câteva zile mai târziu prim-ministrul Uwilingivmana şi copiii ei au fost 
ucişi, astfel cum au fost şi cele zece „căşti albastre“ belgiene responsa-
bile pentru siguranţa ei. Ulterior, „căştile albastre“ belgiene şi nu numai 
au fost retrase, iar cetăţenii noştri în Rwanda au fost evacuaţi sub escor-
tă militară. În acelaşi timp, tutsi şi hutu moderaţi au fost subiecţii unei 
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băi de sânge fără precedent. FPR-ul lui Kagame a capturat ulterior în-
treaga Rwandă şi a efectuat masacre. Mulţi hutu au fugit în ţările vecine 
unde au fost implicaţi în conflicte sângeroase în zona Marilor Lacuri, 
pentru mai bine de zece ani.

Pelerinaj prin Africa

Am fost prea puternic implicat în această dramă pentru a putea face 
o judecată finală definitivă. Sunt însă convins că o mare parte din văr-
sarea de sânge şi violenţa etnică ar fi putut fi evitate în cazul în care 
Occidentul ar fi luat măsuri mai ferme. Regele Baudouin a spus profetic 
în 10 octombrie 1990, că o plecare prematură a paraşutiştilor belgieni ar 
creşte foarte mult riscul de masacre inter-etnice în Rwanda şi, probabil, 
de asemenea, în Burundi. Cred că, în cazul în care ar fi cinstiţi, mulţi 
lideri politici ar trebuie să aibă mustrări de conştiinţă în legătură cu 
acest eveniment.

Preocuparea mea pentru Africa a devenit mai puternică la sfâr-
şitul mandatului meu de prim-ministru. Motivat de Médecins Sans 
Frontières, am mers în Somalia în august 1992. Când am ajuns pentru 
prima dată acolo, în compania unei echipe medicale, am intrat în con-
tact cu taberele de refugiaţi, precum cele din Mandera, la graniţa din-
tre Kenya, Somalia şi Etiopia. Comisia pentru Refugiaţi a ONU a avut 
acolo o sarcină imposibilă. Am văzut copii murind de foame în braţele 
mamelor lor. Acest lucru a avut un efect atât de puternic asupra mea 
încât nu mi-am putut reţine lacrimile. De atunci am purtat acei copii 
aproape de inimă. 

În general am locuit în case aflate în ruină, uneori chiar foarte pri-
mitive, acolo unde Médecins Sans Frontières şi-a înfiinţat cartierele. 
Am mâncat, uneori, din raţiile alimentare ale soldaţilor, în cutii pe care 
le deschideam ca astronauţii. În Kismayo, am dormit direct pe pământ. 
În ajunul Crăciunului anului 1992, am împărţit camera cu ambasadorul 
belgian, care venise cu mine de la Nairobi. Nu aveam mijloace sanitare, 
dar aveam o plasă de ţânţari. Era insuportabil de cald şi toată noaptea 
am putut auzi focurile de armă ale rebelilor somalezi. Îmi amintesc cu 
mare tristeţe de lipsa de apă. În 31 iulie 1993, eram din nou pe drumul 
spre Somalia, prin Kenya. În Nairobi, dis-de-dimineaţă, am auzit de 
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moartea Regelui Baudouin. M-am întors pentru înmormântarea sa şi 
pentru depunerea jurământului de către noul rege belgian, Albert al II-
lea, după care am plecat din nou spre Kismayo. Militarii belgieni reuşi-
seră cu succes să ajungă la un acord regional de pace. 

Apoi am luat un avion mic din nordul Kenyei, acolo unde Organizaţia 
Naţiunilor Unite şi Médecins Sans Frontières aveau câteva tabere mari 
de refugiaţi, şi am zburat în sudul Sudanului, pentru că şi acolo se sufe-
rea de foame, ca urmare a războaielor civile. Din fericire, nu s-a tras în 
noi în timpul zborului. Credeam că vom zbura într-o regiune deşertică, 
dar s-a dovedit a fi o ţară verde şi fertilă pe cursul superior al Nilului. O 
echipă a Médecins Sans Frontières încerca să înfiinţeze un spital acolo, 
în cele mai rudimentare circumstanţe.

După Sudan, am zburat la New York şi m-am întâlnit cu Secretarul 
General al ONU, Boutros Boutros-Ghali, pentru a-l convinge să pună 
în cele din urmă acest război civil teribil pe agenda politică a lumii. El 
mi-a răspuns cu toată sinceritatea : „Trebuie să mobilizaţi liderii guver-
nelor dumneavoastră şi opinia publică din Europa, în caz contrar nu pot 
face mare lucru“. El a mai spus că guvernul de la Khartoum „este un 
guvern de proşti“.

În 1993, tot de Crăciun, mă regăseam din nou aproape de inadmisi-
bila oroare a războiului civil angolez, în Malanje, un oraş asediat care 
era forţat să trăiască precum Berlinul în timpul blocadei. Copiii care 
obişnuiau să scotocească aerodromul pentru câteva boabe de porumb 
pierdute erau bătuţi de poliţie şi alungaţi. Acordul de pace din 1992 
între cei doi rivali angolezi, Unita al lui Savimbi şi Movimento Popular 
de Libertação din Angola al lui Dos Santos, pentru a face posibile ale-
gerile generale, a eşuat din cauza judecăţilor slabe : spre deosebire de 
Mozambic, nici armatele aflate în conflict, nici forţele de poliţie nu au 
fost dizolvate în prealabil, iar ţara nu a fost curăţată de mine. Nu am 
văzut nicăieri în lume atât de mulţi tineri cu membrele amputate ca în 
capitala angoleză, Luanda.

Pelerinajul meu în Angola, Burundi, Etiopia, Kenya, Namibia, 
Rwanda, Sudan, Somalia şi Africa de Sud, alături de echipele nobile ale 
Médecins Sans Frontières, care încercau să facă ceva pentru suferinţele 
umane din zonă, a durat mai mult de doi ani. Am mers pe continentul 
african de mai multe ori în scopul de a promova democratizarea. De 
Rusalii, în 1993, am fost în Malawi, unde avea loc o campanie pentru 
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un referendum cu privire la sistemul multipartinic. Am mers acolo ca 
să îi sprijin pe susţinătorii acestuia, care ulterior au şi câştigat. Apoi am 
călătorit în Mozambic ca observator străin în timpul alegerilor. În 1994, 
am fost observator la primele alegeri libere din Africa de Sud.

Există un drum lung de parcurs pentru Uniunea Europeană. La un 
simpozion desfăşurat la Bruxelles în 18 martie 1994 cu tema „Africa 
e pe moarte, oare ne pasă ?“, am vorbit despre experienţele mele de 
pe continent şi am concluzionat că „Europa nu trebuie să contribuie la 
deteriorarea concurenţei între ţările în curs de dezvoltare. Dimpotrivă, 
Europa trebuie să contribuie la o nouă ordine economică mondială 
printr-o mai mare deschidere şi prin respectarea anumitor standarde de 
echitate. Pe scurt, Africa aşteaptă pe bună dreptate ca Europa să promo-
veze în mod clar şi deplin faptele de justiţie şi solidaritate“.

Este un semn de speranţă faptul că celebrităţile internaţionale fo-
losesc festivalurile de rock în încercarea de a alerta lumea şi de obliga 
liderii politici să pună sărăcia din Africa pe agenda internaţională. Să 
sperăm că renunţarea la datoriile celor mai sărace ţări nu a fost un eve-
niment fără precedent, destinat doar să absolve Occidentul bogat de 
mustrările unei conştiinţe încărcate. 



121

Capitolul V

Drumul meu către 
Maastricht

Una dintre sarcinile principale ale unui prim-ministru belgian, pe 
lângă relaţiile trans-atlantice şi cooperarea cu fostele colonii din Africa, 
este bineînţeles Europa. Am fost membru al Consiliului European al 
şefilor de stat şi guvern pentru mai mult de doisprezece ani. Iniţial, da-
torită vârstei mele şi experienţei limitate, am fost foarte mult timp noul 
venit, dar treptat am devenit una dintre cele mai familiare figuri, mul-
ţumită rolului central al Belgiei în procesul de integrare europeană şi a 
perioadei mele lungi de serviciu.

Tandemul Giscard-Schmidt

Când am devenit prim-ministru în aprilie 1979, Franţa deţinea pre-
şedinţia Comunităţii şi Valéry Giscard d’Estaing îi era gazdă. Margaret 
Thatcher, noul prim-ministru ales al Regatului Unit, şi cu mine eram 
cei doi nou-veniţi la Consiliul European, care, la acea vreme număra 
doar nouă membri. Printr-un capriciu al alfabetului ne-am trezit unul 
lângă altul la şedinţe. La doar o lună de prim-ministeriat, am semnat, 
împreună cu colegii mei europeni, la Atena, aderarea Greciei ca al ze-
celea stat membru. 

Summit-ul lui Giscard, în perioada 21-22 iunie, a început cu un 
fel de procesiune, un du-te vino pe străzile din Strasbourg, de la un 
loc al unei conferinţe la altul. Schimbul de opinii se desfăşura într-un 
mod neoficial. Exista cu mult mai puţină hârţogăraie în circulaţie decât 
există astăzi. Să nu aud de acest Dreck, sau rahat, cum spunea Helmut 
Schmidt cu privire la grămada de hârtie. Cabinele de traducere deja 
existau, dar el vorbea, în general, în limba engleză. Acum toată lumea 
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îşi vorbea propria limbă. Mai mult decât atât, intervenţiile erau scurte, 
la insistenţa fermă a lui Giscard. Opinii despre politica internaţională 
erau deseori schimbate pe larg la masa de seară. Ca nou venit am adop-
tat o atitudine destul de discretă.

Giscard şi Schmidt dominau adunarea, şi datorită numărului mic de 
participanţi dialogul real era posibil. Cu toate acestea, aceste conversa-
ţii nu au condus la rezultate concrete, deoarece nu erau formulate con-
cluzii, ca să nu mai vorbim de aplicarea lor. În 1979, problema energiei 
şi lupta împotriva inflaţiei erau deja la punctul întâi pe ordinea de zi. 
Dar, la acel moment orice tip de abordare reciprocă avea de străbătut 
un drum lung. Comunitatea nu fusese încă autorizată să se ocupe nici 
măcar de politica energetică.

Consiliul European poate era mai puţin protocolar, dar a fost întot-
deauna crucial pentru numirile de top, în special cea a Preşedintelui 
Comisiei. Acest fapt a devenit clar pentru mine la summit-ul de la 
Veneţia, în perioada 12-13 iunie 1980. La acel summit, Francesco 
Cossiga, preşedintele Consiliului, prim-ministru şi ulterior preşedinte al 
Italiei, a organizat toate consultările individuale private cu fiecare lider 
de guvern pentru a găsi un succesor lui Roy Jenkins, preşedintele bri-
tanic al Comisiei, care se retrăsese. Sugestia mea pentru Cossiga şi, de 
asemenea, pentru Giscard a fost Leo Tindemans, cunoscut sub numele 
de „Mister Europa“. Dar preşedintele francez nu a putut fi convins. De 
fapt, acelaşi lucru s-a întâmplat cu însuşi Tindemans, chiar dacă el era 
cel mai prestigios candidat din Benelux şi care, totodată, putea conta pe 
sprijinul lui Helmut Schmidt. A fost un mare păcat că nu a fost dispus 
să rămână. Poate că spera să devină prim-ministru al Belgiei din nou. 
Consultările private, prin urmare, nu au reuşit să vină cu un rezultat. La 
un summit european ulterior, prim-ministrul Luxemburgului, Gaston 
Thorn, a fost numit preşedinte al Comisiei.

Prima dată în Maastricht

Oraşul olandez Maastricht, care a aparţinut pentru scurt timp 
Belgiei, după ce ţara noastră a devenit independentă, a fost locul în 
care s-au desfăşurat două Consilii istorice europene. Summit-ul care 
a produs Tratatul de la Maastricht, în decembrie 1991, este suficient 
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de bine cunoscut. Dar primul summit ţinut zece ani mai devreme, în 
23-24 martie 1981, a fost, de asemenea, crucial pentru mine. Aşa cum 
am arătat în capitolul III, „La conducerea unui stat agitat“, ţara noastră 
era considerată bolnavul Europei la acel moment. Aveam o reputaţie 
foarte proastă. Instituţiile europene criticau dur faptul că nu am reuşit 
să facem nicio reformă radicală. Ca avocat al schimbărilor drastice în 
această direcţie, am solicitat sprijinul colegilor mei europeni în lupta pe 
care o duceam acasă. Problema locaţiei Parlamentului European a fost 
de asemenea ridicată. Lupta pentru locaţia permanentă a Parlamentului 
a fost grea şi lungă. În perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale 
din Franţa, Giscard a încercat să susţină cauza Strasbourg-ului. La acea 
vreme, Parlamentul era adăpostit atât la Bruxelles, cât şi la Strasbourg, 
deputaţii europeni împărţindu-se între cele două oraşe. Din fericire, s-a 
renunţat la sesiunile extraordinare din Luxemburg în 1981.

Există argumente istorice, politice şi morale pentru menţinerea 
Strasbourg-ului drept casă a instituţiilor europene. Dar, din motive care 
ţin de democraţie şi de eficienţă, întotdeauna am fost şi încă sunt în 
favoarea Bruxelles-ului ca locaţie exclusivă a Parlamentului European, 
Comisiei şi Consiliului, în primul rând pentru a permite Parlamentului 
să exercite un control eficient. Aceasta a fost întotdeauna voinţa majori-
tăţii deputaţilor în Parlamentul European. Este dincolo de îndoială fap-
tul că „instituţiile comunitare“ sunt, de asemenea, un atu special pentru 
Bruxelles şi Belgia. Dar există şi alte organizaţii europene care îşi au 
sediul la Strasbourg, cum ar fi Consiliul Europei şi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, care pot compensa pierderea Parlamentului.

Cu toate acestea, nu a fost aşa de simplu. Preşedinţii succesivi fran-
cezi au devenit apărători ai Strasbourg-ului, susţinuţi fiind de către ger-
mani. Chiar şi în 1981 nu m-am clintit, fapt pentru care Giscard nu mi-a 
mulţumit. Compromisul, care urma să fie făcut după un deceniu, a decis 
ca sesiunile plenare să aibă loc la Strasbourg, iar reuniunile grupurilor 
politice şi ale comisiilor, la Bruxelles. Dar acest status quo, stabilit la 
Maastricht, a fost foarte ineficient, atât logistic cât şi financiar.

Prima mea preşedinţie (1982)

În primele şase luni ale anului 1982 am fost preşedinte al Consiliului 
European. La summit-ul de la Bruxelles din 29-30 martie am fost în 
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măsură să le transmit colegilor mei detalii despre drasticele măsuri de 
recuperare pe care le-a luat guvernul meu cel nou. Helmut Schmidt a 
fost entuziast în ceea ce priveşte schimbarea. Mi s-a adresat atunci pen-
tru prima dată pe numele mic. Ceilalţi au explicat cum acţionau în pro-
priile ţări pentru a combate spectrul inflaţiei şi al şomajului. Doamna 
Thatcher a considerat aceasta ca fiind foarte interesant şi m-a felicitat. 
Însă, în opinia mea, îi lipsea sinteza şi o abordare comună. Nu doar 
aceleaşi obiective, dar, de asemenea, resursele reciproce erau necesare. 
Din perspectiva doamnei Thatcher, însă, aceste lucruri mergeau prea 
departe. Ea nu a putut înţelege de ce continuam să acordăm importan-
ţă „instituţiilor comunitare“, în special Comisiei. Ea a spus „Guvernul 
dumneavoastră şi al meu sunt guverne bune. Noi facem politici bune. 
Asta este ceea ce este important. Nu instituţiile comunitare“.

În calitatede preşedinte al Consiliului European, am fost invitat de 
către preşedintele Mitterrand la Summit-ul Economic Vestic, precursor 
al G-7 şi G-8, care a avut loc la Versailles între 4-6 iunie 1982. În clasi-
ca „fotografie de familie“ stăteam la un capăt de rând, iar Preşedintele 
Comisiei Europene, Gaston Thorn, la celălalt. Cu toate acestea, în pre-
sa internaţională amândoi am fost tăiaţi ! Politica economică a Franţei, 
condusă de către prim-ministrul Pierre Mauroy, care dirija un guvern 
de socialişti şi comunişti, a fost un punct sensibil în cadrul reuniunii. 
Acolo l-am întâlnit pentru prima dată pe ministrul său al Economiei şi 
Finanţelor, Jacques Delors. Un ochi atent a fost aţintit pe politica eco-
nomică a francezilor, care a fost analizată de către Washington, Londra 
şi Bonn. După summit, Paris-ul a dat înapoi repede şi în cele din urmă a 
ales un model economic orientat mai mult spre piaţa socială.

În cadrul celei de-a doua reuniuni a Consiliului European, desfă-
şurat sub preşedinţia belgiană, între 28-29 iunie 1982, subiectul de 
dezbatere a fost extinderea în vederea includerii Spaniei şi Portugaliei. 
Negocierile se anunţau dificile şi se anticipa deja o lungă perioadă 
de tranziţie. Funcţionarea slabă a Comunităţii şi îndoielile cu privire 
la capacitatea ei de integrare în urma extinderilor din 1973 şi 1981 a 
condus la întrebarea : a consolidat admiterea Regatului Unit, Irlandei, 
Danemarcii şi Greciei procesul de integrare ? A fost dificil să se răs-
pundă la această întrebare tranşant. Chiar şi atunci, consolidare versus 
extindere erau deja în curs de dezbatere.
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Către o re-lansare

Primele seminţe ale renaşterii au început să înmugurească la mijlo-
cul anilor 1980.

Un obstacol semnificativ a fost negociat în timpul summit-ului de la 
Fontainebleau din 25-26 iunie 1984. După ani de obstrucţie, François 
Mitterrand, în urma consultărilor cu Helmut Kohl, a ajuns la un acord 
cu Margaret Thatcher cu privire la „reduceri“ : rambursarea parţială a 
„taxei de membru“ (contribuţia netă relativ mare a Regatului Unit faţă 
de Comunitate). Aceasta a pus capăt controversei provocate de doamna 
Thatcher cu cinci ani în urmă când, la summitul de la Strasbourg, ea a 
strigat : „Îmi vreau banii înapoi !“

Reuniunea la nivel înalt, de asemenea, a trebuit să numească un 
succesor preşedintelui Comisiei, Gaston Thorn. În mod tradiţional, 
această chestiune este atinsă în mod neprotocolar în timpul dineului 
sau după acesta. Francezii l-au propus pe ministrul lor al Afacerilor 
Externe, Claude Cheysson. Dar el era considerat un candidat socialiste 
care susţinuse în Franţa cooperarea cu comuniştii. Din acest motiv, nu 
a avut nicio şansă de a fi numit, din moment ce decizia necesita un 
consens. După eşecul lui Cheysson, am încercat să-l impun pe compa-
triotul meu Steve Davignon, de vreme ce era considerat un excepţional 
vicepreşedinte al Comisiei. Helmut Schmidt a avut întotdeauna cuvinte 
de laudă despre „Viconte“. Totuşi, nici aceasta nu a mers, pentru că el 
făcuse lobby prea deschis pentru el însuşi. Apoi, la începutul lunii iulie 
a fost numit Jacques Delors. Acest lucru a fost în primul rând o nomi-
nalizare franco-germană, dar candidatul francez a fost, de asemenea, 
acceptabil pentru Margaret Thatcher, ca urmare a orientării sale către 
piaţă. Premierul britanic a regretat însă ceva mai târziu.

La începutul anului 1985, Jacques Delors a preluat mandatul în cali-
tate de nou preşedinte şi a reuşit să repună pe tapet integrarea europea-
nă. El a fost ferm determinat să acţioneze în spirijinul ideii de a crea o 
piaţă internă. În 14 iunie, răposatul Lord Arthur Cockfield, conservator 
britanic şi comisar pentru taxele juridice şi vamale ale pieţei interne, 
a propus toate măsurile necesare în Cartea sa albă „Despre realizarea 
pieţei unice“. Delors a propus documentul la Consiliul European din 
28-29 iunie, de la Milano.
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Existau discuţii aprinse cu privire la ţinerea unei conferinţe inter-
guvernamentale (CIG), necesare pentru negocierea unui nou tratat. 
„Nu puteţi decide asta“, a strigat Thatcher, „pentru că mă voi opune“. 
Ministrul italian al Afacerilor Externe, Giulio Andreotti, care condu-
cea întâlnirea împreună cu prim-ministrul Bettino Craxi, a luat imediat 
Tratatul de la Roma şi a citat Articolul 236, din care a reieşit că ar 
putea fi luată o decizie cu privire la organizarea unei CIG cu majoritate 
simplă. Thatcher a fost uluită. Toată lumea a votat în favoarea, ea a fost 
singura care a votat împotrivă, iar danezii s-au abţinut. Dar în timpul 
verii, doamna Thatcher şi-a schimbat atitudinea şi a început să se pre-
gătească pentru noul tratat. Ea a putut vedea acum că o piaţă unificată 
europeană reprezenta progresul natural al convingerilor ei economice, 
şi că transformarea ei în realitate avea să vină în avantajul economiei 
britanice. La summitul de la Luxemburg, desfăşurat între 2-4 decem-
brie, s-a ajuns la un acord privind Actul Unic European. În 1 iulie 1987, 
acesta a intrat în vigoare. Datorită pregătirilor eficiente ale Comisiei şi 
pentru că liderii de guvern au fost suficient de curajoşi pentru a face 
un pas hotărâtor, în următoarele şase luni a fost realizată o re-lansare a 
Europei. „Euroscleroza“, care a durat ani de zile, a ajuns la final.

Mulţi ani mai târziu, am abordat din nou subiectul Actului Unic 
European în timpul unei dezbateri cu Margaret Thatcher. Aceasta, îm-
preună cu George H. W. Bush şi Mihail Gorbaciov, a fost invitată la 
o celebrare a unui important om de afaceri belgian. Gorbaciov a anu-
lat invitaţia în ultimul moment din cauza bolii soţiei sale. Cu câteva 
ore înainte de festivitate, am primit un apel telefonic şi am fost ime-
diat contactat de preşedintele Bush, care mi-a cerut să-l înlocuiesc pe 
Gorbaciov în dezbatere. Aceasta a fost condusă de cunoscutul jurnalist 
BBC David Frost, care ne-a întrebat care a fost cel mai mare politi-
cian al secolului XX. Doamna Thatcher a răspuns Winston Churchill, 
Bush a spus Ronald Reagan, iar eu l-am ales pe Jean Monnet. Acest 
lucru a dat naştere unei discuţii animate cu doamna Thatcher, în cursul 
căreia a scos la iveală argumentele eurosceptice, care de atunci i-au 
devenit marcă. I-am amintit că, totuşi, a fost de acord cu Piaţa Unică 
Europeană, în vara anului 1985. „Da“, a spus ea, „şi a fost cea mai mare 
greşeală politică a mea !“
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Al doilea mandat al meu de preşedinte (1987)

Belgia a deţinut încă o dată preşedinţia Comunităţii în primele şase 
luni ale lui 1987. Încă o vizită în Statele Unite fusese programată pentru 
mine. În 28 mai m-am întâlnit cu preşedintele Reagan în Biroul Oval. 
I-am înmânat o cutie care conţinea o monedă de aur în valoare de 50 
ECU (European Currency Unit) şi o monedă de argint în valoare de 
5 ECU, un cadou pe care el l-a apreciat foarte mult, deşi nu cred că 
era conştient de ambiţia noastră de a crea o monedă unică europeană. 
Conversaţia nu a durat foarte mult, dar a fost foarte plăcută. Reagan a 
abordat subiectul economiei americane. El a dat vina pe Congres pentru 
deficitul bugetar excesiv. De asemenea, a accentuat necesitatea taxelor 
mai mici – „cele mai mici taxe generează venituri ridicate“ – şi re-
ducerea intervenţiei statului în economie, „dereglementare“. Pe scurt, 
clasicele principii ale „Reaganomics“, care nu erau foarte populare în 
Europa continentală.

Reagan avea probleme în momentul acela cu afacerea Iran-
Contra, ;Mitterrand era în timpul primei sale coabitări cu Jacques Chirac 
(Mitterand, un preşedinte socialist, a numit un prim-ministru conserva-
tor) şi era departe de a fi sigur de re-alegerea sa ca preşedinte în 1988, 
CDUul lui Kohl suferise pierderi grele în alegerile din anumite landuri, 
guvernul italian, ca întotdeauna, se ţinea de un fir, doamna Thatcher 
se confrunta cu alegeri parlamentare cruciale, iar poziţia lui Yasuhiro 
Nakasone, prim-ministrul japonez, era slăbită de problemele economi-
ce persistente. Toata lumea avea mare nevoie de un summit economic 
occidental la Veneţia. Eu mă blocasem în rolul meu european. Sarcinile 
au fost împărţite între Consiliu şi Comisie. Unele dosare au fost ana-
lizate de către mine, iar altele de către preşedintele Comisiei. Pentru 
Delors, participarea la acest summit a fost o chestiune de prestigiu şi o 
dovadă a importanţei globale a pieţei interne europene. El credea că ar 
trebui să-i fie rezervat un rol central şi, prin urmare, a ameninţat că nu 
pleacă la Veneţia decât dacă ar fi fost implicat în discuţiile financiare şi 
monetare ale Celor Şapte, deşi este îndoielnic că şi-ar fi pus efectiv în 
practică această ameninţare.

Reuniunile, mesele şi cockteilurile au avut loc pe trei circuite parale-
le, fiecare cu propria agendă, oficială şi neoficială : primul implica şefii 
de stat şi liderii guvernamentali, al doilea, miniştrii Afacerilor Externe 
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şi al treilea, miniştrii de Finanţe. Cele mai multe dintre activităţi au fost 
pregătite în avans de către consilierii sau „şerpaşii“ liderilor guverna-
mentali şi, de asemenea, de către şeful de personal al lui Delors, Pascal 
Lamy, mai târziu comisar european şi în prezent directorul general al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Adunările formale ale Summitului 
Economic Vestic au constat în principal în discuţii finale bazate pe note-
le întocmite de către „şerpaşi“. Strict vorbind, nu au avut loc negocieri 
şi nu s-a luat vreo decizie. Cu toate acestea, un summit de acest calibru 
a fost şi încă este important. Aici se gândeşte la cel mai înalt nivel cu 
privire la cele mai importante probleme economice, şi se încearcă obţi-
nerea cel puţin a unei anumite coordonări a politicilor. 

Întâlnirile de la summit-uri de acest gen sunt doar vârful aisber-
gului. În timpul celor şase luni de preşedinţie europeană, au fost luate 
iniţiative, au fost stabilite acorduri şi au fost obţinute succese într-un 
număr mare de domenii. Eu însumi, de exemplu, am făcut presiuni pen-
tru un dialog social european. Până atunci, partenerii sociali au absentat 
la nivel european. Dar, în perspectiva realizării pieţei interne, era timp 
pentru ca această componentă socială să o prindă din urmă pe cea eco-
nomică. Din acest motiv, în 7 mai, Delors şi cu mine am invitat repre-
zentanţi ai angajatorilor şi angajaţilor europeni pentru un dialog oficial. 
A fost o premieră în istoria integrării europene. 

În pelerinaj pentru Europa

Ca întotdeauna, punctul culminant al Preşedinţiei a fost rezervat în-
chiderii Consiliului European. Pe parcursul câtorva zile am vizitat toate 
capitalele Comunităţii. În Die Welt din 22 iunie 1987 mi-am descris 
turul ca pe un Pilgerfahrt für Europa.

De data aceasta, un proiect comun politic şi economic a intrat în dis-
cuţie la Consiliul European din 29-30 iunie. Într-un document intitulat 
„Transformând în succes Actul Unic : o nouă frontieră pentru Europa“, 
Delors a propus o reformă drastică a bugetului, cu o proporţie mai mare 
care să meargă către proiecte ce vor consolida coeziunea, astfel încât 
creditele pentru Politica Agricolă Comună să scadă în termeni relativi. 
Această poziţie a avut parte de opoziţia solidă a lui Margaret Thatcher. 
Într-o dezbatere foarte caustică, Mitterand şi Kohl au insistat asupra 
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unui acord. Cu toate acestea, atunci când a venit timpul să se voteze, 
am inversat ordinea votării, astfel încât Margaret Thatcher să fie ultima. 
Toată lumea a votat favorabil, cu excepţia ei. Ea a fost complet izolată, 
dar pentru că unanimitate era necesară, nu a putut fi încheiat niciun 
acord. Din cauza acţiunii britanicilor nu a existat niciun acord privind 
propunerea belgiană de a se întocmi un set de drepturi sociale de bază, 
numit mai târziu Carta socială. Pentru că am putut vedea cum se acumu-
lau norii de furtună şi pentru că am vrut să previn o respingere forma-
lă, l-am oprit pe ministrul Afacerilor Externe, Geoffrey Howe, şi i-am 
spus : „Aduceţi sandvişurile !“ Summit-ul a eşuat, în cele din urmă. 

Nici preşedinţia daneză din a doua jumătate a anului 1987 nu a pu-
tut ajunge la vreun consens. Kohl, care a prezidat în prima jumătate a 
anului 1988, a reuşit acest lucru la summit-ul de la Bruxelles din 11-12 
februarie. Acordul asupra primului buget pe mai mulţi ani, cunoscut 
sub numele de pachetul Delors, a dat un impuls financiar integrării şi a 
contribuit la euforia „Europa 1992“, aşa cum a fost numită finalizarea 
pieţei interne. 

Ambiţii pentru o slujbă de vârf

Având în vedere prestigiul tot mai mare al Europei, statutul de mem-
bru în Comisie a fost mult mai căutat după aceea. În tradiţie belgiană, 
deciziile în această privinţă au fost luate în timpul negocierilor guverna-
mentale : Willy De Clercq, de exemplu, a devenit comisar european în 
1984, în timpul prim-ministeriatului meu. În luna mai 1988, Jean-Luc 
Dehaene negocia cu socialiştii şi am fost întrebat dacă sper să mă alătur 
Comisiei. Karel Van Miert, preşedintele de atunci al socialiştilor fla-
manzi, m-a întrebat de două ori dacă am ambiţii în această direcţie. „Nu 
vreau să-l înlocuiesc pe Willy De Clercq“, am spus. „Este o chestiune 
de loialitate. Eu nu aş face-o“. Viaţa mea politică ar fi mers într-o altă 
direcţie dacă aş fi spus da. În cele din urmă, Van Miert a fost propus în 
calitate de candidat după formarea guvernului.

Speculaţiile cu privire la ambiţiile mele pentru o slujbă europeană 
de vârf s-au ivit în mod regulat în Parlament. Acolo, într-unul din cele 
mai sălbatice centre de bârfă din lume, am auzit un zvon că urma să-i 
succed lui Delors. Am negat imediat că aş fi fost în căutarea acestei 
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slujbe. Din fericire, chestiunea a fost repede uitată. În 1993, mandatul 
de preşedinte al lui Delors a fost prelungit cu doi ani până pe 1 ianuarie 
1995, astfel că mandatul său a coincis cu cel al Parlamentului. Chiar 
dacă exista deja un consens neoficial că va fi rândul creştin-democra-
ţilor dintr-o ţară mică, nici Lubbers şi nici eu nu am devenit preşedinţi 
ai Comisiei. Lubbers nu a fost susţinut de Kohl, iar eu nu am avut nicio 
şansă, deoarece nu mai eram membru al Consiliului European. Dacă aş 
fi rămas prim-ministru, ar fi putut fi o poveste diferită. Helmut Kohl mi 
s-a destăinuit atunci când am demisionat în 1992 : „Tu într-adevăr ar 
trebui să fi preşedinte al Comisiei. Tu eşti candidatul meu“. La începu-
tul anului 1994, la un congres al CDU în Hamburg, el mi-a spus că i-a 
părut fost rău să audă „dass du aus dem Rennen Bist“ (că aţi ieşit din 
cursă). Candidaţii au doar o şansă în cazul în care sunt numiţi din par-
tea propriului guvern. Oficial, şi în conformitate cu acordurile coaliţiei, 
Van Miert a rămas candidatul din partea Belgiei, dar în practică Jean-
Luc Dehaene era deja în cursa pentru preşedinţia Comisiei.

Drumul lung către Euro

Sfârşitul „Eurosclerozei“ a fost resimţit şi în PPE, acolo unde exis-
ta un consens deosebit de puternic cu privire la viitorul Europei. La 
summit-ul PPE ţinut la Cancelaria de la Bonn în 30 mai 1988, au avut 
deja loc discuţii îndelungate cu privire la legătura dintre piaţa internă 
şi uniunea monetară. Kohl era un mare susţinător al Uniunii Europene 
Monetare (UEM) şi a crezut că integrarea europenă ar trebui să aibă un 
caracter ireversibil.

Concluzia noastră ambiţioasă şi parţial profetică specifica următoarele :

„Următorul pas care trebuie să fie făcut spre Uniunea 
Europeană până în 1992 este realizarea unei mari pieţe 
interne libere şi a cadrului său social. Realizarea Uniunii 
Europene rămâne sarcina şi scopul politicilor Comunită-
ţii. Pentru a realiza acest lucru, e necesar ca deciziile şi 
măsurile să meargă dincolo de reformele ratificate prin 
Actul Unic European, în special extinderea puterilor 
legislative şi de control ale Parlamentului şi, de aseme-
nea, a celor executive, precum şi a drepturilor de iniţiere 
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ale Comisiei ; crearea condiţiilor pentru înfiinţarea unei 
Bănci Centrale Europeane pentru a avea o supraveghere 
autonomă asupra valorii şi stabilităţii monedei europene ; 
dezvoltarea în continuare a Cooperării Politice Europe-
ne într-o procedură a politicilor externe ale Comunităţii ; 
rezumând reglementările în vigoare şi procedurile prevă-
zute, atât în cadrul, cât şi în afara tratatelor, şi dezvolta-
rea acestora ulterioară într-o constituţie democratică.“

Propuneam deja o constituţie europeană în 1988 !

Trioul european...

Re-lansarea Europei s-a datorat colaborării dintre echipele lui 
Mitterrand, Kohl şi Delors. Alţi lideri de guvern nu au fost implicaţi în 
procesul de decizie, deşi am fost cu siguranţă unul dintre cei care au spri-
jinit întotdeauna troica şi leadershipul lui Delors, împreună cu Santer 
din Luxemburg, Andreotti din Italia şi Gonzalez din Spania. Atmosfera 
de la Consiliul European a fost unică, pentru că mulţi membri erau în 
mod fundamental în acord unii cu alţii cu privire la finalizarea UE ; în 
plus, ei se înţelegeau extrem de bine unii cu alţii la nivel personal.

Am avut o relaţie foarte bună cu Mitterrand, de exemplu, în ciu-
da suişurilor şi coborâşurilor în jurul problemei locaţiei Parlamentului 
European. El m-a invitat la Palatul Elysée în diferite ocazii şi în 1982 
m-a invitat la Fort Brégançon, o reşedinţă prezidenţială de vacanţă. Am 
fost într-o relaţie mai lejeră cu Francois Mitterrand decât cu Giscard, 
care, de fiecare dată când ne întâlneam, îşi începea conversaţia în stilu-i 
uşor arogant cu întrebarea : „Comment va la Belgique ?“ Cu toate aces-
tea, a existat întotdeauna o distanţă între mine şi Francois Mitterrand, 
din cauza statutului său de şef al statului, iar eu l-au numit întotdeauna 
Monsieur le Président. Doar Helmut Kohl şi Margaret Thatcher i se 
adresau pe nume.

Întotdeauna m-am înţeles bine cu Helmut Kohl. Viziunile noastre cu 
privire la Europa erau identice. Îl cunoşteam deja de ani de zile. În calita-
tea de nou preşedinte ale Creştin-Democraţilor Flamanzi, am participat la 
congresul CDU din 12 iunie 1973, atunci când el fusese ales preşedinte. 
La momentul acela era încă ministru-preşedinte al Rhineland - Palatinate. 
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Am participat la toate congresele CDU şi, în calitate de preşedinte al 
PPE, am continuat această tradiţie până în ziua de azi. Am fost împreună 
membri ai Consiliului European aproape zece ani. Am lucrat întotdeauna 
îndeaproape şi cu încredere reciprocă, nu doar în cadrul Consiliului, dar, 
de asemenea, în cadrul PPE. Odată ce i-ai câştigat încrederea, sprijinul 
său este necondiţionat. Dar, odată ce i-ai pierdut încrederea, el se desco-
toreşte de tine precum de o piatră, iar „greutatea“ politică a lui Kohl este 
suficientă pentru a te asigura că eşti mort ulterior din punct de vedere 
politic. 

Delors a fost în esenţă creştin-democrat, deşi aparţinea familiei so-
cialiste. El este un catolic practicant şi cunoaşte principiile clasice ale 
creştin-democraţiei – personalismul, federalismul, subsidiaritatea – mai 
bine decât mulţi dintre politicienii care se auto-intitulează creştin-de-
mocraţi. Mai mult decât atât, este în mod excepţional pro-european, 
ceea ce nu se poate spune despre toţi socialiştii sau despre poporul fran-
cez. În ciuda zvonurilor cu privire la interesul meu pentru preşedinţia 
Comisiei, relaţia noastră a fost întotdeauna excelentă. Este remarcabil 
faptul că, după ştiinţa mea, nu şi-a exprimat vreo opinie cu privire la 
problema locaţiei Parlamentului European. Întodeauna, aproape instinc-
tiv, am avut aceeaşi linie de abordare. Datorită proximităţii Comisiei, la 
Bruxelles, a fost foarte uşor să păstrăm mereu legătura. El şi-a împlinit 
temeinic rolul de la Consiliul European. Delors a fost cel care a trasat li-
niile de-a lungul cărora au avut loc discuţii. În acelaşi timp, ieşea mereu 
din felul său de a fi pentru a le mulţumi şi pentru a-i felicita pe liderii 
guvernamentali care făceau munca pe care el nu era capabil să o facă, 
după cum am aflat în mod repetat.

...Versus Doamna Thatcher

Nu am evitat niciodată confruntarea cu Margaret Thatcher. În tim-
pul unui prânz la Consiliul European de la Dublin, în iunie 1990, mi-am 
petrecut o oră alături de ea pentru a discuta viitorul Europei. A fost o 
luptă continuă şi nici unul dintre ceilalţi lideri de guvern nu a încercat 
să se alăture conversaţiei noastre. Erau, probabil, destul de mulţumiţi să 
mă lase pe mine să explic problema în numele lor.
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De la mijlocul anilor 1980, axa franco-germană, sau mai precis 
echipa triplă a lui Mitterrand, Kohl şi Delors a lucrat bine atâta timp cât 
Thatcher nu a pus beţe în roată. Dacă francezii şi germanii făceau o pro-
punere care fusese gândită cu atenţie în prealabil, ea avea toate şansele 
de succes. Pregătirea era crucială, iar britanicii aveau nevoie să fie con-
vinşi în avans. Acest joc a fost întotdeauna unul complicat. Thatcher nu 
a ezitat niciodată să rişte dacă discuţiile nu mergeau în modul în care ar 
fi vrut ea, chiar dacă era adesea singură pe această stradă, iar acest lucru 
a contribuit la izolarea ei. M-am îndoit că aceasta era o modalitate efi-
cientă de a conduce politicile europene, dar trebuia cel puţin să admiţi 
că ştii unde te afli cu ea. Nu existau pe atunci manipulatori de presă. 
Comportamentul ei sincer şi încăpăţânat i-au adus o mare simpatie, cel 
puţin pe frontul de acasă, dar şi-a făcut mulţi duşmani în alte părţi.

Discursul său la deschiderea anului academic al Colegiului European 
din Bruges, în 20 septembrie 1988, este legendar. Spusele sale au pro-
vocat suficientă agitaţie în cercurile europene. În condiţiile în care pro-
iectul european începuse să demareze din nou, Doamna Thatcher s-a 
manifestat cu înverşunare împotriva creşterii „afacerilor“ Comisiei, pe 
care ea l-a reprezentat ca pe un regim inutil, „un coşmar“ al unui super-
stat din Europa, pe care, întâmplător, l-a comparat cu Uniunea Sovietică. 
Ea s-a opus, de asemenea, înfiinţării unei Bănci Centrale Europene, pre-
cum şi eliminării frontierelor interne. A fost, de fapt, o acţiune de arier-
gardă, deoarece cele mai multe opinii ale ei au mers împotriva a ceea ce 
aprobase anterior. Mai mult decât atât, a refuzat să recunoască logica şi 
dinamica integrării europene. O uniune economică nu poate reuşi fără o 
uniune monetară şi politică. În seara următoare discursului său, am par-
ticipat la un dineu oferit la ambasada britanică de la Bruxelles. În ter-
meni politicoşi m-am folosit de această ocazie pentru a mă lansa într-o 
discuţie pasionată. Cu toate acestea, Doamna Thatcher şi-a exprimat cu 
aroganţă opinia cu privire la sistemul politic din Belgia. „Cum poţi să 
păstrezi o ţară unită în acest mod ?“, a întrebat ea retoric. „Ce naiba sunt 
toate acele districte şi comunităţi ? Sunt provincii ?“ Era fără speranţă.

M-am hotărât să nulas lucrurile aşa. Două săptămâni după discursul 
de la Bruges, în 28 septembrie, am pus la punct o conferinţă interna-
ţională, cu multă presă, la Bruxelles, pentru a explica punctul meu de 
vedere federalist privitor la viitorul Europei, drept răspuns la euroscep-
ticismul contondent al lui Thatcher. Nu vizam o polemică cu caracter 
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personal, dar am făcut presiuni pentru o dezbatere cu privire la aspecte-
le fundamentale. Am fost singurul lider de guvern, la acea vreme, care a 
preluat provocarea Doamnei de Fier. Eu, asemenea lui Thatcher, aveam 
o experienţă de peste zece ani în Consiliul European şi angajamentul, 
convingerile şi opiniile mele europene se formaseră de multă vreme.

Unii britanici, în special anumiţi conservatori britanici, se simt mai 
aproape de Statele Unite decât de Uniunea Europeană. Aceasta este 
esenţa problemei. Margaret Thatcher a fost, de asemenea, convinsă sau 
s-a auto-convins de acest lucru, în special după încheierea mandatului 
de prim-ministru. Şi-a dat seama mult prea târziu că piaţa internă conţi-
nea seminţele uniunii economice şi monetare, inclusiv o monedă unică, 
şi chiar ale uniunii politice. Ea nu a putut accepta acest lucru. Pentru ea, 
transferul de suveranitate sau, mai precis, utilizarea în comun a suve-
ranităţii, a fost şi este încă de nedorit, imposibilă şi de neconceput. S-a 
pronunţat împotriva expansiunii „instituţiilor comunitare“ şi a conside-
rat modelul social european ca fiind unul oribil. A încurajat o repulsie 
fundamentală faţă de ceea ce am realizat la nivel social în Europa con-
tinentală. Nu a înţeles-o şi a arătat un dispreţ total faţă de ea. Acelaşi 
lucru a fost valabil şi în cazul organizării sistemului politic. Ea a trăit în 
conformitate cu principiile sistemului majoritar britanic. Alte sisteme 
erau prin definiţie non-democratice şi ineficiente. Când, la un moment 
dat, i-am spus că atunci când se iau decizii cruciale, întotdeauna trebuie 
întotdeauna să îmi iau în considerare partenerii de coaliţie, ea a răspuns 
laconic : „Aveţi un sistem greşit !“

Cu toate acestea, din punct de vedere social, Margaret Thatcher a 
fost întotdeauna prietenoasă. Am plăcut-o şi i-am admirat perseverenţa 
şi capacitatea enormă de muncă. La sfârşitul anului 1990, plecarea ei de 
pe scena politică părea inevitabilă, iar eu am încurajat-o să nu-şi piar-
dă credinţa, atunci când stăteam unul lângă altul la dineul de gală din 
Sala Oglinzilor de la Versailles, în timpul summit-ului privitor la Carta 
Europeană. Dar niciodată nu am ajuns la o apropiere de idei.

Căderea Zidului

Realizarea pieţei interne şi perspectivele unei monede unice au de-
venit urgenţe în a doua jumătate a anului 1989, ca urmare a revoltelor 
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din Europa Centrală şi de Est. Iniţial, cele două erau probleme distincte. 
În 28 septembrie 1989, am avut o audienţă cu preşedintele Consiliului, 
François Mitterrand, şi ministrul său pentru Afaceri Europene, Elisabeth 
Guigou, la Castelul Stuyvenberg. Mitterrand m-a informat cu privire la 
contactele sale bilaterale cu doamna Thatcher. Ea l-a avertizat cu privire 
la socialismul care ar putea să se strecoare în Comunitate, „prin uşa din 
dos“. De asemenea, el mi-a cerut să vorbesc cu Lubbers care, în opinia 
sa, se baza prea mult pe Thatcher. Acum, că sfârşitul Războiului Rece 
se apropia de final ar putea să nu mai fie nicio problemă cu privire la 
extindere. Mitterrand a rezumat aceasta, după cum urmează : „Avem 
multe probleme de rezolvat şi avem nevoie de cel puţin cincisprezece 
ani pentru a le aborda. Nu voi promova integrări ale unor noi membri 
pentru că Europa se va rupe atunci“. Privind retrospectiv, vorbele sale 
par profetice. El şi-a exprimat convingerea generală că nu ar trebui să 
ne lăsăm pe noi înşine purtaţi în confuzie de ceea ce se întâmplă în afara 
Comunităţii, de teama că acest lucru ar aduce integrarea într-un impas.

Când Zidul Berlinului a căzut în 9 noiembrie 1989, situaţia s-a 
schimbat complet. Era clar pentru toată lumea că Wende („schimba-
rea“) a fost ireversibilă. Chiar Preşedinţia franceză a devenit conştientă 
şi a reacţionat foarte prompt şi calculat prin convocarea unui summit 
neoficial, în 18 noiembrie, la Elysée. Belgia a susţinut imediat iniţiativa 
franceză. Cu acest prim summit de după căderea Zidului, Mitterrand a 
încercat să o provoace pe Thatcher ; el a vrut să concentreze discuţiile 
din cadrul Consiliului European pe Europa Centrală. Pentru Mitterrand 
era esenţial ca ţările Comunităţii să vorbească pe o singură voce, acest 
lucru precedând Summitul Est-Vest al lui Bush şi Gorbaciov, desfăşurat 
la Malta, în 3-4 decembrie.

La cina neprotocolară – pe care Lubbers, ironic, a numit-o summit-
ul gastronomic – nu s-a luat nicio decizie, dar s-au făcut unele decla-
raţii importante din punct de vedere politic. De exemplu, a fost decla-
rat sprijin explicit pentru reformatorii din Europa Centrală şi de Est, 
iar Mitterrand a propus crearea unei Bănci Europene de Dezvoltare. 
Thatcher s-a opus acestei iniţiative până în momentul în care s-a sugerat 
ca banca să aibă sediul la Londra. Am căzut de acord, de asemenea, ca 
aceste noi evoluţii să nu permită încetinierea integrării europeane. Kohl 
s-a angajat total. Acest lucru a fost de o importanţă vitală, deoarece fran-
cezii se temeau că o Germanie nouă, extinsă va întoarce spatele Europei. 
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Inviolabilitatea frontierelor existente a fost confirmată oficial, aşa cum 
au fost şi alianţele militare, atât NATO, cât şi Pactul de la Varşovia. 
Din cunoştinţele mele, unificarea Germaniei sau Wiedervereinigung nu 
fusese încă menţionată în intervenţia lui Kohl la acel moment.

Nimeni nu ştia încotro ne îndreptam. Mai degrabă bănuiam acea 
direcţie în timpul discuţiilor. Căderea Zidului Berlinului necesita o re-
ajustare mentală şi pentru unii oameni acest lucru însemna să se dis-
tanţeze de ceea ce declaraseră cu scurt timp înainte. La zece zile după 
Consiliul neoficial de la Elysée, în 28 noiembrie 1989, Kohl a prezentat 
faimosul său plan pe zece puncte pentru reunificarea Germaniei. Acest 
lucru i-a încurajat pe toţi cei de acasă şi din străinătate să se grăbească. 
În mod crucial, Kohl a dorit să încorporeze reunificarea Germaniei în 
cadrul unei Europe unite. Acest lucru concorda cu cele mai profunde 
convingeri ale sale. Voia să consolideze şi să lărgească Comunitatea cu 
tot ceea ce implica acest lucru la acel moment : UEM şi Carta socială şi, 
în viitor, Uniunea Politică Europeană (UPE).

Reunificarea Germaniei

Evenimentele din Europa Centrală şi de Est şi din Uniunea Sovietică 
au urmat unele altora într-o succesiune rapidă. Deoarece situaţia se 
schimba de la o zi la alta şi pentru că erau atât de multe lucruri în joc – 
atât în contextul şi în substanţa unificării europene – contactele bilate-
rale au avut loc în mod continuu, în principal prin telefon. Momentele 
premergătoare reuniunii Consiliului European de la Strasbourg au fost 
caracterizate prin schimburi diplomatice intense.

Summit-ul din 8-9 decembrie 1989 a început cu o descriere a lui 
Delors a punerii în aplicare a Actului Unic European şi a influenţei aces-
tuia asupra creşterii economice. În timpul mesei de prânz a fost discutată 
evoluţia din Europa Centrală şi de Est. Sesiunea de după-amiază a fost 
dominată de dosarul UEM. Dezbaterea privind Carta Socială a fost mult 
mai dificilă : era clar că Margaret Thatcher nu va fi niciodată de acord.

Pasajul cel mai important şi mai delicat în concluzii avea de-a face 
cu reunificarea Germaniei : „Scopul nostru este de a perpetua pacea în 
Europa, în legătură cu care naţiunea germană îşi va recâştiga unitatea 
prin autodeterminare liberă. Acest proces ar trebui să fie efectuat pe 
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cale paşnică şi democratică, luând în considerare acordurile, tratatele şi 
toate principiile prevăzute în Actul Final de la Helsinki, într-un context 
de dialog şi cooperare între Est şi Vest. În acelaşi timp, noi nu trebuie să 
pierdem din vederea integrarea europenă“. Cu alte cuvinte, principiul 
„nu o Europă germană, ci o Germanie europeană“ a fost atins. Dar am 
avut cu siguranţă mult de lucru pentru a ajunge aici. 

La dineul care a precedat rezultatul final, Mitterrand nu a urmat ace-
eaşi linie precum Kohl. El a fost foarte prudent şi nu s-a declarat în 
mod oficial în favoarea reunificării. Nu avea să facă acest lucru decât 
mult mai târziu. După Strasbourg, spre marea nemulţumire a lui Kohl, 
Mitterand a mai făcut încă o vizită oficială de stat în RDG în perioada 
20-22 decembrie 1989. Mai târziu, Mitterrand a încercat să se apere 
împotriva acestei critici, prin trimiterea făcută într-o carte, la vizita mea 
oficială în Polonia, din aprilie 1991. Deşi am făcut această vizită în 
Polonia înainte de căderea regimului cominist, aceasta s-a petrecut to-
tuşi după „masa rotundă“ care a fost ţinută cu participarea decisivă a lui 
Lech Wałesa şi a mişcării Solidaritatea. 

În timpul dineului de la Strasbourg, reunificarea Germaniei era deja 
un fait accompli în mintea lui Kohl. El era nerăbdător să-i convingă 
pe adversari şi pe acei colegi, lideri de guvern, care aveau îndoieli. 
Thatcher s-a declarat împotriva reunificării. Mitterrand a ezitat, aşa cum 
a făcut şi Andreotti. Gonzalez, Santer şi cu mine eram fermi în favoarea 
acesteia. Lubbers a intervenit cu o întrebare : „Ţinând cont de trecut, 
este oportun ca Germania să devină unită din nou ?“

Acest tour de table a lăsat cicatrice adânci. Kohl a dorit să forţeze o 
decizie, însă nu toată lumea a apreciat. Era tare furios pe intervenţia lui 
Lubbers. În timp ce părăseamasa, Kohl a mârâit la Lubbers : „Vă voi în-
văţa eu ceva despre istoria Germaniei“. Pentru Kohl, istoria Germaniei 
este o parte a fiinţei sale. Fratele lui mai mare, Walter, a murit în 1944. 
Amintirile sale despre al Doilea Război Mondial – căci el era prea tâ-
năr să fi luat parte, dar şi prea în vârstă să nu fi avut experienţa acestui 
conflict – stau la baza personalităţii sale şi a angajamentului său politic. 
Prin urmare, el a simţit că nu are nevoie de nicio lecţie de istorie ger-
mană din partea prim-ministrului olandez. Lubbers a ajuns să regrete 
acest incident. Deşi cei doi au rămas în relaţii amiabile mult timp de 
atunci încolo, un nerv fusese atins. Pe de altă parte, sprijinul puternic 
spaniol pentru unificare s-a bazat pe prietenia dintre Kohl şi Gonzalez. 
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Opţiunea nu îi va provoca vreo problemă lui Gonzalez. Acesta joacă un 
rol substanţial în amintirea lui Kohl.

Reunificarea Germaniei, o Europă socială – subiect care a fost tratat 
cu asprime de către Actul Unic European şi care, din cauza opoziţiei 
britanice, nu s-a concretizat – şi necesitatea integrării accelerate a conti-
nuat să domine dezbaterea, chiar şi după Summitul de la Strasbourg, dar 
scenarii contradictorii au circulat cu privire la „de ce“, „cum“ şi „când“. 
Situaţia geopolitică nu a făcut nimic pentru a contribui la stabilitate. 
Aceasta a fost perioada care a lăsat loc multor speculaţii cu privire la 
viitoarea organizaţie „Casa Europeană Comună“, cum o numise Mihail 
Gorbaciov, şase luni mai devreme. 

Către o uniune politică

La sfârşitul anului 1989 la Strasbourg în aer plutea o undă de incer-
titudine, dar în timpul Preşedinţiei irlandeze, în prima jumătate a anului 
1990, problema germană a primit undă verde. Înţelegerea faptului că – 
în lumina reunificării iminente a Germaniei – sunt necesari noi paşi pen-
tru a realiza unitatea s-a resimţit atât de acut încât miniştrii Afacerilor 
Externe au primit ca sarcină pregătirea modificării tratatului.

Preşedinţia italiană avea ca sarcină să ne arate calea. În cadrul 
Consiliului European de la Roma din decembrie 1990, s-a luat decizia 
de a se organiza două conferinţe interguvernamentale, una privitoare la 
UEM şi alta privitoarela uniunea politică. Delors era atent să nu se exa-
gereze lucrurile, pentru că se temea că nimic nu va mai conduce apoi 
la moneda unică. Exista un pericol cât se poate de real ca momentul să 
fie ratat. Francezii doreau să accelereze punerea în aplicare a monedei 
unice, pentru că Parisul se temea că germanii s-ar putea răzgândi. Dar, 
în acelaşi timp, câştiga teren convingerea că doar o Comunitate conso-
lidată ar putea juca un rol în noua Europă – de aici, necesitatea unei a 
doua Conferinţe interguvernamentale asupra Uniunii Politice. 

Între timp, Franţa a adus în discuţie din nou problema locaţi-
ei Parlamentului European. Reunificarea Germaniei a transformat 
Strasbourg-ul mai mult ca niciodată într-un simbol al reconcilierii fran-
co-germane şi al axei Paris-Bonn. Dar Bruxelles-ul câştigase importan-
ţă din consolidarea Comunităţii. Poziţia mea a fost că statele membre 
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să ţină seama de dorinţele Parlamentului. Eram departe de o soluţie, iar 
preşedinţia italiană a primit sarcina de a elabora o hotărâre definitivă 
până la următorul Consiliu European.

De două ori la Roma

Teama de a rata momentul s-a dovedit a fi reală. În 2 august 1990, 
trupele irakiene au intrat în Kuweit. Boicotul la nivel mondial la adresa 
regimului lui Saddam Hussein şi războiul din regiunea Golfului au spul-
berat optimismul. Recesiunea economică a afectat de asemenea Europa 
de Vest, iar Germania a trebuit să sape adânc în propriile-i buzunare 
pentru a plăti pentru reunificare. Răspunsul împărţit şi neputincios al 
UE în timpul războiului din Iugoslavia nu a adus nimic pozitiv reputa-
ţiei sale. Acest fapt a afectat sprijinul public pentru proiectul european 
şi doi ani mai târziu se va ajunge la o criză cu privire la ratificarea 
Tratatului de la Maastricht.

Până la sfârşitul anului 1990 a fost rândul italienilor. La fel ca şi în 
cazul pregătirii pentru Actul Unic European, preşedintele Consiliului, 
Andreotti, a jucat un rol important. În timpul unei întâlniri, în 16 septem-
brie 1990, la Cagliari, el mi-a declarat solemn că UEM ar fi acum impus 
cu siguranţă cu sprijin german. Dacă nu, cel mai probabil, UEM ar deve-
ni neverosimil un an mai târziu. Pentru Andreotti, transferul complet al 
Parlamentului European la Bruxelles era imposibil, deşi el considera sta-
tus quo-ul sau hotărârea temporară ca fiind fezabilă. Nu ar fi trebuit să aş-
tept prea mult ajutor din partea italienilor, ceea ce mai târziu a devenit evi-
dent. Dar modul în care Andreotti a administrat UEM şi Uniunea Politică 
Europeană (UPE) a fost fără cusur. Ca preşedinte al PPE, l-am sprijinit 
pe deplin. Faptul că un creştin-democrat italian era liderul Comunităţii a 
crescut şansele ca ideile noastre să devină de fapt realitate.

Primul Consiliu European după reunificarea Germaniei a avut loc 
la Roma, între 27-28 octombrie 1990. Îmi amintesc discuţiile aprinse 
între Thatcher şi Andreotti asupra monedei unice. Andreotti a reuşit să 
o izoleze complet pe Thatcher şi să o facă să înghită UEM, în ciuda pro-
testelor sale consistente. I-a fost permis doar un paragraf în care să-şi 
explice poziţia de dizidentă britanică. Imediat acesta a devenit cântecul 
de lebădă al Doamnei de Fier. Cu cât rămânea mai mult fixată în atitu-
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dinea ei eurosceptică, cu atât totul devenea mai contraproductiv, şi ea a 
început să resimtă acest lucru chiar pe frontul de acasă. În 27 noiembrie, 
propriul partid a forţat-o să demisioneze şi John Major i-a succedat.

Al doilea Consiliu European de la Roma, din 14-15 decembrie, a 
pus în mişcare un tratat care va lua mai târziu numele de Maastricht. 
Extinderea a fost împinsă înainte, dar cele două CIG-uri trebuiau să 
ajungă la concluzii până la sfârşitul anului 1991, cel târziu. Ratificarea 
a trebuit să fie completă până la sfârşitul anului 1992, cel târziu, astfel 
încât noul tratat să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 1993. După ce 
summit-ul s-a încheiat, cele două CIG-uri au fost în mod oficial deschi-
se. La acest Consiliu European, primul din 1979 fără doamna Thatcher, 
eram liderul de guvern cu cea mai mare longevitate. Existau mari spe-
ranţe că atitudinea Regatului Unit se va inversa acum. O perioadă nouă 
a fost anunţată fără puncte de vedere negative, sceptice. S-a prezis chiar 
că Major va accepta euro şi Carta socială a acestui Tratat. Primele sale 
intervenţii au hrănit într-adevăr această speranţă. Dar, mult prea devre-
me, Major a revenit la câteva din punctele de vedere ale lui Thatcher. 
Acest lucru nu era încă foarte clar la Roma, dar avea să devină evident 
nu cu mult timp după aceea.

Un rol pentru PPE

Preşedinţia Luxemburg-ului în prima jumătate a anului 1991 a in-
trodus un CIG dublu ca trăsătură permanentă. Era prea târziu pentru de-
clamarea pur şi simplu a ideilor ; un nou tratat trebuia scris acum. PPE a 
oferit de asemenea un impuls pentru acea initiativă. Contribuţia noastră, 
precum şi cea a echipei lui Mitterrand, Kohl şi Delors, a fost crucială şi 
decisivă pentru ceea ce mai târziu a devenit Tratatul de la Maastricht. 
Consiliul European era format din doisprezece membri la acel mo-
ment. Erau doi socialişti – François Mitterrand şi Felipe Gonzalez –, 
şase membri ai PPE – Helmut Kohl, Ruud Lubbers, Jacques Santer, 
Constantin Mitsotakis, Giulio Andreotti şi cu mine –, conservatorul 
britanic John Major, conservatorul danez Poul Schlüter şi portughe-
zul Anibal Cavaco Silva (la acel moment membru al liberalilor care se 
vor alătura mai târziu PPE), precum şi liderul irlandez al Fianna Fàil, 
Charles J. Haughey.
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Am fost conştienţi de imensa provocare şi, de asemenea, de marea 
responsabilitate implicată. Era o situaţie de acum ori niciodată. Summit-
ul PPE se realizase de două ori sub preşedinţia mea : în 13 aprilie la 
Bruxelles şi în 21 iunie la Luxemburg. Prima întâlnire era încă domi-
nată de problema statutului de membru al conservatorilor britanici în 
PPE. A doua, la Senningen Castle, de pregătirea Consiliului European 
din 28-29 iunie, care încheia preşedinţia Luxemburg-ului. 

Au fost adoptate mai multe poziţii, întărite alianţe, explorate marje 
de negociere. Kohl, de exemplu, a adus în discuţie ideea unui congres al 
membrilor de parlamente naţionale şi europene, pentru că această nouă 
instituţie ar oferi o scuză pentru a nu fi nevoie să extindă competenţele 
Parlamentului European. Chiar şi calendarul a fost stabilit. Planul ori-
ginal de a veni cu un nou tratat în cursul preşedinţiei Luxemburgului 
a fost abandonat, deoarece nu era fezabil. Ne-am dat timp şase luni 
pentru a aduce pe toată lumea pe aceeaşi linie, pentru că ideile despre 
uniunea politică păreau să nu fie încă suficient dezvoltate. După părerea 
lui Kohl, nu putea fi vorba de un UEM cu excepţia cazului în care rezul-
tatele UPE ar fi fost la acelaşi „nivel“. Chiar dacă întotdeauna amânarea 
implica un risc, Kohl a subliniat faptul că Preşedinţia olandeză va fi 
condusă de creştin-democraţi, în special de Lubbers şi de ministrul său 
de Externe, Hans van den Broek. Asta i-a dat speranţa unui rezultat 
bun pentru Germania, pentru Europa şi pentru PPE. A apărut teama 
că noul tratat nu ar aduce ceea ce mulţi sperau. Doi ani mai devre-
me, la Strasbourg, ţinta fusese stabilită foarte sus, dar pe drumul spre 
Maastricht a existat tentaţia de a scădea pretenţiile. 

Grupul PPE a condus din nou rezultatul CIG-urilor din timpul 
Preşedinţiei olandeze. Am fost responsabil de un grup de lucru al staff-
ului liderilor de guvern ai PPE. În plus, summit-ul PPE s-a reunit de 
trei ori : în apropierea summit-ului NATO de la Roma din 8 noiembrie 
1991, la Castelul Stuyvenberg, la Bruxelles, în 26 noiembrie şi la Haga, 
în 6 decembrie. Acolo am fost, de asemenea, desemnat ca purtător de 
cuvânt al PPE pentru a introduce articolul tratatului cu privire la recu-
noaşterea partidelor politice europene în cadrul Consiliului European.

Voi folosi un exemplu pentru a ilustra faptul că summit-urile PPE 
au făcut într-adevăr diferenţa. Lubbers nu era foarte mult în favoarea 
măririi competenţelor Parlamentului European şi a simţit acelaşi lucru 
despre avis conforme. La summit-ul PPE din 26 noiembrie, el a trebuit 
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să facă cale întoarsă ca Preşedinte al Consiliului, în cazul în care voia 
să-şi păstreze sprijinul altor prim-miniştri PPE. Cu toate acestea, avis 
conforme nu a supravieţuit în cursul negocierilor finale.

La Summit-ul de la Maastricht am fost mulţumit de UEM, dar nu 
de UPE, chiar dacă au fost realizate succese semnificative. Încă o dată 
britanicii au pus beţe în roate, şi chiar în momentul crucial. Maastricht 
a fost un acord politic şi o concesie. Scopul combinat al uniunii politice 
şi monetare europene, la care eu şi alţi lideri PPE am visat, a fost pentru 
unii lideri prea mult de suportat – ce păcat.

Printre creştin-democraţi

În ciuda lacunelor sale, Maastricht a fost momentul de glorie al lui 
Lubbers. Lui i s-a datorat parţial faptul că tratatul a fost încheiat în cele 
din urmă. Îl cunoşteam atunci pe Lubbers deja de un deceniu. Prima 
noastră întâlnire datează din perioada în care era liderul partidului CDA 
în Parlamentul olandez. Dries van Agt era încă prim-ministru în acea 
vreme, eu eram deja prim-ministru. Ne-am văzut unul cu altul frecvent la 
reuniunile de vârf ale PPE, precum şi la reuniunile Consiliului European. 
Eram, de asemenea, în contact regulat între aceste întrevederi. Încă de la 
început, ceva a rezonat între noi, în special la nivel personal, chiar dacă 
existau diferenţe evidente. Încă îl consider ca pe un prieten apropiat. În 
ceea ce priveşte politica, am avut unele diferenţe de abordare. El a fost 
mai puţin orientat spre Benelux. Ca atâţia politicieni olandezi, a fost 
legat de Londra. „Acesta este rolul meu“, mi-a spus el. „Asta este ceea 
ce trebuie să fac“. El s-a pus frecvent în bătaia focului şi a fost, pro-
babil, singurul lider european care a menţinut bune relaţii cu Margaret 
Thatcher – ba chiar a primit de multe ori sarcina de a o convinge.

Relaţia sa cu Kohl a fost în bună măsură una ambivalentă. Kohl 
conta pe Lubbers într-o mare măsură în calitate de creştin-democrat 
care era pozitiv dispus pentru cauza Europei. Acest lucru a fost în mod 
repetat evident, inclusiv la Maastricht. Dar, în timpul discuţiilor despre 
reunificarea Germaniei ei s-au ciocnit cap în cap. Kohl nu a uitat nici-
odată asta. Acest lucru s-a putut observa mai bine atunci când Lubbers 
a dorit să devină preşedintele Comisiei, în 1994, şi, de asemenea, când 
a candidat pentru funcţia de secretar general al NATO. De fiecare dată 
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a avut sprijinul britanic, dar nu a reuşit. În 1998, Lubbers a devenit 
Înalt Comisar pentru Refugiaţi la Naţiunile Unite, în Geneva. Avea, în 
sfârşit, o poziţie internaţională, dar caracterul său extrovertit s-a dovedit 
a-i fi fatal. Îmbrăţişa pe toată lumea. De fapt, aşa a fost întotdeauna, din 
câte îmi amintesc. La Geneva a plătit pentru lucrurile acestea, dar eu 
rămân ferm convins cu privire la integritatea lui.

Acelaşi lucru a fost valabil şi în cazul lui Andreotti, a cărui reputaţie 
a fost distrusă din alte motive. El a fost urmărit de procurori timp de mai 
mulţi ani, dar a fost mereu achitat. Contribuţia sa la succesul CIG-urilor 
pe problema pieţei interne şi a monedei euro este indiscutabilă. Liderul 
italian ştia despre ce era vorba, pentru că era implicat în politica italiană 
din anii 1970, în calitate de ministru şi prim-ministru. Andreotti este 
extrem de inteligent, un european convins, inventiv, misterios şi intere-
sant. Se zvoneşte că se trezeşte la ora patru în fiecare dimineaţă, se duce 
la liturghie şi nu se opreşte niciodată din scris. Pot confirma această 
trăsătură din urmă. Obişnuia să scrie continuu în timpul şedinţelor, în 
calitate de membru al grupului nostru parlamentar de la Strasbourg. În 
pofida vârstei înaintate, este încă activ în politica italiană şi este adesea 
citat în mass-media. Este un adevărat supravieţuitor.

Bătălia mea pentru Bruxelles

Doar în chestiunea locaţiei Parlamentului European, nu am fost 
sprijinit pe deplin de Andreotti, dar în aceeaşi măsură nu m-a sprijinit 
nici Lubbers. Aşa cum am menţionat deja, m-am opus locaţiei de am-
plasare definitive la Strasbourg pentru prima dată în 1981. Întotdeauna 
am apărat funcţionarea comună a Comisiei, Parlamentului European şi 
Consiliului la Bruxelles, ca o necesitate absolută pentru buna realizare a 
unor sinergii şi pentru funcţionalitatea în cadrul CEE / UE, ca să nu mai 
vorbesc de costul crescând al mutării la Strasbourg o săptămână în fie-
care lună. Am continuat să pledez pentru un rol diferit, dar semnificativ 
pentru Strasbourg. Dar nu asta era ceea ce francezii doreau să audă.

La Dublin, s-a decis ca preşedinţia italiană să elaboreze o propunere 
definitivă până în octombrie 1990. În 17 septembrie, m-am întâlnit cu 
o delegaţie de deputaţi europeni belgieni care m-a informat despre o 
atitudine aprigă anti-belgiană la Strasbourg. Ca răspuns am anunţat că 
o să îmi folosesc dreptul de veto dacă statutul Bruxelles-ului va fi ame-
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ninţat. Dar italienii au prea puţin care să fi fost de natură să contribuie 
la găsirea unei soluţii. Faptul că Andreotti şi ministrul său al Afacerilor 
Externe, Gianni de Michelis, şi-au exprimat deschis preferinţa pentru 
Strasbourg nu a ajutat la progresul chestiunii în discuţie. Pasajul despre 
locaţia Parlamentului a fost şters din rezoluţii şi problema nici măcar nu 
a apărut pe ordinea de zi.

La al doilea Consiliu European de la Roma, în decembrie, a avut loc 
o primă încercare de stabilire a unui acord mai larg cu privire la locaţie. 
Propunerea a fost ca la Bruxelles să se stabilească Comisia şi Consiliul, 
cu excepţia şedinţelor Consiliului din aprilie, iunie şi octombrie de la 
Luxemburg, iar Parlamentul European să se întâlnească la Strasbourg 
pentru toate sesiunile plenare. Comitetele, grupurile de lucru şi grupu-
rile politice urmau să se întâlnească la Bruxelles.

Am refuzat şi niciun acord nu s-a materializat. Chiar înainte de sum-
mit-ul de la Roma, am fost susţinut de către Parlament, care a pledat 
într-o rezoluţie pentru o singură locaţie pentru Parlament, Consiliu şi 
Comisie. Mitterrand nu a fost tocmai încântat de atitudinea mea încăpă-
ţânată. După summit, a remarcat în timpul conferinţei de presă că dacă 
Strasbourg-ul a fost contestat ca locaţie a Parlamentului, atunci de ce 
nu se poate contesta, de asemenea, Bruxelles-ul ca locaţie a Comisiei ? 
Războinic, el a adăugat că era în favoarea grupării împreună a instituţi-
ilor, dar dacă nu era să fie la Strasbourg, atunci nu ar trebui să fie nici la 
Bruxelles. El a anunţat că va continua să apere Strasbourg-ul, dar fără a 
susţine că ar fi capitala Europei.

În mod evident, campania franceză a continuat. Prin urmare, am mai 
primit-o încă o dată pe Elisabeth Guigou, ministrul francez al Afacerilor 
Europene, la Castelul Stuyvenberg, în 30 mai 1991. Exista, de aseme-
nea, un zvon că eram pregătit să renunţ la opoziţia mea în schimbul unei 
funcţii europene importante, cum ar fi preşedinţia Comisiei. Zvonul că 
mi-aş cumpăra preşedinţia prin abandonarea Bruxelles-ului ca locaţie a 
Parlamentului a fost absolut scandalos. Niciodată nu am luat în calcul 
un astfel de lucru. Dacă doream să lupt pentru ca Bruxelles-ul să fie 
capitală a Europei, trebuia să fiu un om liber şi nu puteam favoriza nicio 
ambiţie personală.

Problema locaţiei a rămas nesoluţionată şi a fost trecută preşedinţiei 
olandeze. Lubbers a imaginat un sistem prin care Strasbourg-ul ar fi 
locaţia definitivă, atâta timp cât erau făcute anumite concesii Bruxelles-
ului. Lubbers i-a sugerat acest lucru lui Mitterrand într-o scrisoare. 
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Avea în minte un fel de strategieprin care întrezărea sprijinul francezi-
lor pentru candidatura Amsterdam-ului, ca şi locaţie de amplasare pen-
tru proiectul propus al Băncii Centrale Europene. Dacă Mitterrand ar fi 
sprijinit Amsterdam-ul împotriva Frankfurt-ului este foarte îndoielnic. 
Când scrisoarea a fost făcută publică, compromisul a eşuat din start. 
Oricum, era inacceptabil pentru Belgia ca preşedintele Consiliului să 
elaboreze un acord fără consultarea Bruxelles-ului. Am rămas la status 
quo-ului de la Maastricht, insistând că măsura de tranziţie din 1981 să 
dureze şi ca dorinţele Parlamentului să fie respectate.

La summit-ul de la Maastricht, am refuzat să discut soluţia de com-
promis a lui Lubbers, care avea deja aprobarea lui François Mitterrand. 
Kohl i-a urmat pe francezi. Alţi lideri de stat s-au pronunţat în favoa-
rea Bruxelles-ului, unii au rămas la status quo, iar alţii nu au luat nicio 
poziţie publică. În propunerea lui Lubbers, Parlamentul va continua să 
ţină sesiunile sale normale lunare la Strasbourg. Alte sesiuni plenare vor 
avea loc la Bruxelles, la fel ca şi reuniunile comisiilor şi ale grupurilor 
politice – acesta a fost privit ca un fait accompli. Jucam pe mize mari ce-
rând recunoaşterea Bruxelles-ului drept casă definitivă a Parlamentului 
European. Acest lucru a pus un obstacol în calea întregii dezbateri cu pri-
vire la locul de amplasare. Diplomaţii au fost surprinşi de încăpăţânarea 
cu care îmi păstrasem punctul de vedere şi de eficienţa strategiei mele. 
Jucând pe mize atât de mari, era posibil ca Bruxelles-ul să piardă totul. 

Propunerea lui Lubbers a fost admisă în cele din urmă în soluţia 
care a fost adoptată la summit-ul de la Edinburgh din 11-12 decem-
brie 1992. De atunci, douăsprezece sesiuni plenare pe an au loc la 
Strasbourg, inclusiv sesiunea bugetară. Sesiunile plenare suplimentare, 
precum şi reuniunile comisiilor parlamentare şi ale grupurilor politi-
ce, au loc la Bruxelles. Cea mai mare parte a Secretariatului este încă 
situată la Luxemburg. În principiu, francezii au obţinut ce au vrut, dar 
în practică totul se întâmplă la Bruxelles. Faptul că succesorul meu ca 
prim-ministru al Belgiei, Jean-Luc Dehaene, a luat parte activă în for-
marea unui acord mai larg, în care Bruxelles-ul a renunţat la ambiţia 
sa de a deveni casa definitivă a Parlamentului, cu siguranţă i-a facilitat 
candidatura pentru preşedinţia Comisiei. Sunt convins că am semănat 
ceea ce Dehaene a putut apoi să culeagă. Fără atitudinea mea rigidă am 
fi fost cu siguranţă călcaţi în picioare.
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Evaluarea intermediară

În ciuda drumului pietros către Maastricht, perioada 1989-1991 
poate fi considerată ca fiind una de mare succes pentru PPE. Tratatul de 
la Maastricht datorează mult sugestiilor şi ideilor PPE – e un rezultat al 
eforturilor neobositele şi unanime ale şefilor de guvern afiliaţi PPE în 
scopul de a crea o Europă federală. Cele mai multe dintre obiectivele 
pe care le-am propus în timpul summit-ului PPE, de la Haga din 6 de-
cembrie 1991, au fost îndeplinite : termeni simultani pentru Parlament 
şi Comisie ; vot de încredere în cadrul Comisiei de către Parlament ; 
extinderea puterilor Comunităţii ; procedura de decizie în comun ; UEM 
şi o Bancă Centrală Europeană independentă ; un Comitet consultativ 
al Regiunilor ; o extindere masivă a votului majoritar ; recunoaşterea 
partidelor politice europene şi aşa mai departe.

Unele obiective nu au fost îndeplinite, cum ar fi formarea unei comu-
nităţi singure, avis conforme şi eliminarea treptată a unanimităţii asupra 
politicii externe. Noua Uniune Europeană încă nu avea o structură fede-
rală, în ciuda faptului că principiul subsidiarităţii a fost recunoscut.

Summit-ul de la Maastricht a pus capăt la ceea ce pentru mine a fost 
o lungă serie de reuniuni ale Consiliului European. Ceremonia din 7 fe-
bruarie 1992, la care miniştrii Afacerilor Externe şi cei ai Finanţelor au 
semnat noul tratat, a fost ultima mea apariţie în străinătate, ca prim-mi-
nistru al Belgiei. În ciuda noului tratat, problemele Europei erau departe 
de a fi rezolvate. Ratificarea nu a fost netedă şi ratificarea Tratatului de 
la Maastricht în sine a devenit o problemă. Mai presus de asta, de la 
Maastricht încoace, bazele integrării europeane au fost contestate. În 
special, campaniile negative în referendumuri au adus în prim-planul 
discuţiilor deficitul democratic din Uniune. Chiar dacă nu mai eram 
membru al Consiliului European, încă urmăream dosarul european ca 
preşedinte al PPE şi nu îmi putea ieşi din cap. Aşa că am menţinut 
angajamentul meu către Europa şi am rămas implicat îndeaproape în 
integrarea unei Europe unite.
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Capitolul VI

„O, ţărm elenic unde 
părinţii noştri stau“

N-am pierdut niciodată din vedere dimensiunea europeană în activi-
tăţile mele politice. De fapt, angajamentul meu în cadrul PPE s-a acce-
lerat la începutul anilor 1990. Doar cu câteva săptămâni înainte de a-mi 
întâlni colegii şefi de guvern la summitul PPE de la Pisa, în 17 februarie 
1990 – la care Helmut Kohl a reuşit să-l convingă pe Giulio Andreotti 
să sprijine reunificarea germanilor – Thomas Jansen investiga, cu dis-
creţie, dacă aş putea fi interesat să devin preşedinte al PPE.

Jansen, german, fusese secretar general încă din anul 1983. Întrebarea 
care îmi fusese adresată venea după o lungă perioadă de bune relaţii şi 
de cooperare pe care le construisem de-a lungul anilor. Un conflict în-
tre Jansen şi Kohl, care mocnea de ceva vreme, a jucat şi el rolul său. 
Helmut Kohl l-a promovat pe Jansen la secretariatul general, dar în 
timpul anilor 1980 a devenit tot mai nemulţumit de starea de lucruri din 
cadrul PPE. Kohl a decis, prin urmare, ca CDU să nu-şi mai plătească 
cotizaţia de membru. Acest lucru ar fi fost dezastruoas pentru funcţio-
narea şi credibilitatea PPE. Jansen spera ca în cazul în care aş fi fost eu 
preşedinte, dat fiind faptul că mă aflam în termeni atât de prietenoşi cu 
Bonn-ul, relaţiile dintre PPE şi CDU vor redeveni normale şi că proble-
mele practice cu privire la costuri ar fi rezolvate.

Am fost de acord, pentru că am crezut că Jansen mi-a cerut-o în 
numele CDU. Cu toate acestea, în timpul summit-ului de la Pisa, am 
fost abordat de către Kohl, care m-a întrebat : „Am auzit că aţi fost de 
acord să fiţi preşedinte. Ce se întâmplă ? Cum de nu am fost informat ? 
Nimeni nu mi-a spus“. Era rezonabil să se presupună că Helmut Kohl 
fusese deja informat cu privire la procedurile care ar duce la alegerea 
un nou preşedinte. Preşedinţia mea părea să aibă un început prost. Dar 
neînţelegere a fost clarificată în curând. Din fericire, ne cunoşteam de 
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mulţi ani şi înţelegerea reciprocă nu a fost deloc afectată de incident. 
Dimpotrivă, Kohl era foarte mult în favoarea candidaturii mele şi m-a 
sprijinit ca preşedinte până în ziua de astăzi. 

Reaprinderea unei flăcări vechi

În 1990, preşedintele PPE era încă ales de către Biroul Politic al 
PPE. Acesta cuprindea un număr destul de limitat de reprezentanţi ai 
partidelor membre şi membri ai grupului nostru în Parlament. PPE avea 
doar zece partide membre la acea vreme : cele nouă originare, plus Nea 
Demokratia, care a devenit membru cu drepturi depline în urma ac-
cederii Greciei în Comunitate în 1981. Am fost ales preşedinte în 10 
mai prin şaizeci şi cinci de voturi pentru şi două împotrivă. Nu au fost 
abţineri.

Îmi amintesc foarte bine masa de prânz cu Leo Tindemans şi Jacques 
Santer de după alegeri. Tindemans era deputat european la momentul 
respectiv şi nu era prea fericit cu alegerea mea pentru că fusese ru-
gat să demisioneze din funcţia de preşedinte trei ani mai devreme în 
urma unor uşoare presiuni ale lui Kohl. Am preluat postul de la Jacques 
Santer, care prezidase PPE din 1987. Deoarece el era prim-ministru şi 
locuia în Luxemburg, nu se putea dedica pe deplin acestei poziţii. Acest 
lucru a cauzat o nemulţumire considerabilă. A fost acuzat de lipsă de 
iniţiativă, de exemplu. În timpul Congresului PPE din Luxemburg, în 
1988, Kohl a făcut unele observaţii extrem de critice şefilor de guvern 
prezenţi cu privire la cât de rău a fost condus congresul. Dar nemulţu-
mirea era chiar mai adânc înrădăcinată. Existau probleme în relaţiile 
dintre partid şi grupul nostru din Parlamentul European, cooperarea în-
tre partide era slabă şi, ca urmare, grupul a suferit o înfrângere grea în 
alegerile europene din 1989. 

De fapt, încă de la întemeierea PPE în 1976, rolul de preşedinte a 
fost doar convenţional. S-ar putea spune că preşedinţia a fost deţinută 
de cineva care a fost „scos la păşune“, ca să spun aşa. Statutul limi-
ta îndatoririle preşedintelui de a prezida congrese, şedinţele Biroului 
Politic şi întâlnirile la vârf ale PPE. De fapt, PPE a fost condus de se-
cretarul general, deoarece el sau ea erau permanent disponibili şi trăiau 
la Bruxelles.
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Când am devenit preşedinte al PPE în 1990, era departe de a fi evi-
dent că aş putea fi implicat activ, de vreme ce eram încă prim-ministru 
al Belgiei în acel moment. Dar, fiindcă locuiam permanent la Bruxelles, 
a fost mai uşor pentru mine să administrez ambele poziţii. Schimbam 
calendarul de evenimente în guvern din când în când pentru a fi capabil 
să administrez PPE-ul, să particip la congresele PPE sau să merg în 
vizite oficiale în afară. Jean-Luc Dehaene, vice-premierul meu la acel 
moment, a spus odată : „Prim-ministrul este mereu ocupat cu Europa“. 
Numai după demisia mea ca prim-ministru, în martie 1992, a avut loc 
o schimbare definitivă. Preşedinţia PPE a devenit slujba mea cu normă 
întreagă pe care am transformat-o într-o poziţie cu adevărat politică.

Primul meu congres

Congresul PPE de la Dublin, din 15-16 noiembrie 1990, a fost bo-
tezul meu prin foc. Gazdă a fost Alan Dukes, liderul Fine Gael. Acesta 
a fost primul congres după căderea Zidului Berlinului, revoluţiile din 
Europa Centrală şi din Rusia şi reunificarea Germaniei. Congresul a 
avut loc între cele două Consilii de la Roma ale Comunităţii Europene 
şi imediat înaintea dublei Conferinţe Interguvernamentale privitoare la 
UEM şi UPE. Acest lucru a fost fără importanţă, de vreme ce PPE-ul 
plănuia să exercite o presiune considerabilă în ceea ce priveşte conţi-
nutul negocierilor.

Programul şi noile statusuri au fost elaborate în perioada premergă-
toare congresului. Am fost doar indirect implicat, de vreme ce deveni-
sem preşedinte numai în luna mai, iar procedurile au fost deja iniţiate 
de către secretarul general Thomas Jansen. Punctul meu principal de 
interes a fost congresul în sine. A fost o provocare imensă pe care, pri-
vind retrospectiv, am subestimat-o totuşi. Similar cu procesul de la con-
gresele naţionale, discuţiile s-au organizat mai întâi în grupuri de lucru. 
Amendamentele au fost depuse şi apoi dezbaterea s-a reluat în timpul 
sesiunilor plenare, acolo unde a fost votat documentul „O Constituţie 
federală pentru Europa“. Atât titlul, cât şi textul au fost vizionare şi am-
biţioase, şi încă se mai discută dacă proiectul este încă posibil astăzi. 

Scopul noului statut a fost acela de a face PPE-ul să funcţioneze mai 
eficient. Subtitlul iniţial al numelui nostru, Federaţia Creştin-Democrată 



Wilfried Martens150

a Partidelor din Comunitatea Europeană, a fost simplificat la Creştin- 
Democraţi. Partidele din statele membre puteau deveni membri asociaţi 
în timp ce se aflau în aşteptarea statului de membru cu drepturi depli-
ne. Partidele care aveau înclinaţii politice apropiate de cele ale PPE, 
dar ale căror state nu erau încă state candidate, puteau deveni membri 
observatori. Statutul de membru individual a fost de asemenea stabilit. 
Conferinţa liderilor de guvern şi de partid, ulterior summit-ul PPE, a 
devenit un organism oficial al partidului. Am fost în măsură să marcăm 
un nou început cu aceste recent adoptate noi structuri ale PPE.

Războinicii celţi

Am ajuns să cunosc Republica Irlanda prin intermediul colegilor 
mei şefi de guvern Charles Haughey şi Garret Fitzgerald. Am avut un 
contact însemnat cu Fitzgerald şi cu succesorul său John Bruton, de-
oarece Fine Gael era un partid membru al PPE. Ei au fost acolo de la 
bun început atunci când a fost fondat PPE. Ca partid de centru, cu un 
puternic accent pe integrarea europeană, Fine Gael se potrivea minu-
nat în familia noastră politică. Comparativ cu alte partide, Fine Gael a 
suferit un număr considerabil de schimbări politice în istoria sa. Are o 
cultură democratică puternică în care subiectele importante sunt discu-
tate în profunzime. A fost imposibil pentru celălalt mare partid irlandez, 
Fianna Fàil, să se alăture PPE. Cu toate acestea, din punct de vedere 
istoric, Fine Gael a fost adversarul lor principal. Aproape toate partidele 
cu care Fianna Fàil a format un grup în Parlamentul irlandez au devenit 
membre în PPE.

Irlanda pe care am ajuns să o cunosc în anii 1980 nu era, spre deo-
sebire de Flandra în care trăisem, săracă, rurală şi catolică. De atunci, 
ţara a fost supusă unei revoluţii majore, devenind una dintre cele mai 
prospere regiuni din Europa, datorită aderării la CEE în 1973. Acest 
fapt nu a fost întotdeauna apreciat de către populaţie, aşa cum a devenit 
clar în 2001 şi în 2008, când irlandezii au respins Tratatul de la Nisa 
şi Tratatul de la Lisabona, în referendumurile respective. Oricum ar fi, 
Irlanda aduce încă o dovadă convingătoare că UE poate fi decisivă în 
transformarea unei ţări. 
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Succesul recent din Irlanda a întărit orientarea spre continent mai 
degrabă decât faţă de Marea Britanie. Nu este nimic ciudat în acest sens, 
având în vedere tulburata sa istorie cu eurosceptica Marea Britanie şi 
buna cunoaştere a culturii catolice de pe continentul european. Cel pu-
ţin, acesta este punctul de vedere al lui John Bruton, care este acum 
ambasadorul UE în SUA. Ca „european“, el se simte acasă mai degrabă 
pe continent decât într-un mediu predominant protestant, mi-a declarat 
odată. Acest lucru este deloc surprinzător, de vreme ce îl cunosc pe 
John ca fiind unul din cei mai orientaţi europeni prim-miniştri care au 
existat vreodată şi un foarte activ şi dinamic vice-preşedinte al PPE. 
Scopul luptei sale în calitate de preşedinte al Grupului Atena – păstrarea 
rădăcinilor creştin-democrate al unui PPE tot mai extins – este în deplin 
acord cu convingerile mele cele mai profunde.

Aprofundarea şi extinderea

Congresul de la Dublin a furnizat ideile centrale pentru lărgirea par-
tidului, dar adevăratul progres va avea loc abia mai târziu. În discursul 
meu de deschidere, am subliniat faptul că „dacă Uniunea trebuie să 
pună piatra de temelie a unui viitoare Europe mari, acest lucru nu poa-
te fi atins prin orientarea numai spre interior. Doar prin consolidarea 
legăturilor dintre cele douăsprezece ţări va fi posibil să se extindă şi 
să includă toate celelalte ţări democratice care sunt dispuse să adere la 
Uniunea Europeană“.

Dezvoltarea ulterioară a unui partid european avea deja o poziţie 
centrală în discuţie. Am închis, prin urmare, congresul cu următoarele 
cuvinte : „Noua lume care este în curs de creare poate fi cu adevărat 
nouă numai în cazul în care se inspiră din gândirea nouă. Este rolul de-
terminant, de neînlocuit al acestui partid politic să dezvolte şi să apere 
un model de societate şi să-i convingă pe oameni de valoarea sa“.

Expansiunea partidului nu s-a aflat în fruntea priorităţilor pe ordi-
nea de zi la Dublin, dar am obţinut o mostră a ceea ce avea să vină. O 
delegaţie din Europa Centrală şi de Est a participat pentru prima dată 
la Congresul PPE. I s-a adresat congresului unul dintre reprezentanţii 
acesteia, Alojz Peterle, lider al creştin-democraţilor şi prim-ministru al 



Wilfried Martens152

Sloveniei. Acest lucru a fost destul de frapant, de vreme ce Slovenia a 
devenit independentă doar la 25 iunie 1991.

Partidul conservator britanic a trimis, de asemenea, o delegaţie, 
condusă de Sir Christopher Prout, preşedinte al Grupului Democratic 
European din Parlamentul European. Prout era în relaţie pozitivă cu 
grupul nostru PPE şi, de asemenea, cu preşedintele său, Egon Klepsch. 
Având în vedere această prezenţă proieminentă a Grupului la congres, 
presa britanică a relatat pe larg. În plus, exista în acelaşi timp şi o luptă 
pentru putere ce o implica pe Margaret Thatcher.

Prezentă a fost şi o delegaţie a Partidului Popular spaniol (PP), in-
cluzându-l aici pe necunoscutul pe atunci José María Aznar. Încercarea 
lui de a se apropia de PPE a fost întârziată în momentul respectiv de 
creştin-democraţii din diferite regiuni ale Spaniei. Ca formă de pro-
test, preşedintele partidului basc Vasco Nacionalista (PNV), Xavier 
Arzalluz, s-a adresat Congresului în limba germană. Scopul a fost ace-
la de a-l provoca în mod deliberat pe Aznar. Am reacţionat imediat la 
acest atac şi am reuşit să-l aduc pe Aznar la masă. Am simţit intuitiv că 
ar trebui ca Aznar să fie susţinut, în ciuda opoziţiei din partea creştin-
democraţilor regionali spanioli. Doar din acest motiv am simţit că este 
important să-i adresez bun venit lui Aznar şi să-i dau locul său meritat 
la congres. Experienţa mea cu poporul spaniol m-a învăţat că astfel de 
chestiuni erau extrem de sensibile. Dacă nu aş fi acordat respectul cuve-
nit liderului, contactele noastre cu PP s-ar fi încheiat dezastruos.

Opţiunea pentru Aznar

Aderarea Spaniei şi Portugaliei la Comunitatea Europeană în 1986 
a slăbit PPE-ul dintr-un punct de vedere electoral, pentru că aceste ţări 
nu aveau partide puternice creştin-democrate. Partidul creştin-democrat 
Centro Democratico Social (CDS) nu făcea progrese în Portugalia, în 
timp ce în Spania nu există decât un mic partid naţional creştin-demo-
crat : Partido Democrata Popular (PDP). Acest partid a fost mai mult 
sau mai puţin succesor al Partido Social Popular spaniol de dinainte de 
război, înfiinţat în 1922, prin intermediul Secretariat International des 
partis démocratiques d’inspiration chrétienne (SIPDIC) şi şi-a menţinut 
contactele cu celelalte partide creştin-democrate din Europa.
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Roberto Papini a descris acest lucru în detaliu în lucrarea sa Creştin-
Democraţii Internaţionali (Papini, 1977), precum şi în cartea sa des-
pre Luigi Sturzo şi organizaţiile internaţionale ale partidelor populare 
între cele două războaie mondiale. Aceasta a fost tradusă de Alain de 
Brouwer şi publicată sub titlul Le courage de la démocratie – Sturzo et 
l’Internationale populaire entre les deux guerres. Matériaux pour une 
histoire (Desclée de Brouwer, 2003).

Don Luigi Sturzo a fost un preot care a fondat Partito Popolare 
Italiano (PPI) în 1919, primul partid popular în Italia. Partidul a fost 
interzis de către Mussolini în 1926. Liderii şi activişti săi s-au ascuns 
sau au mers în exil. Cei care s-au ascuns au aderat la mişcarea de rezis-
tenţă în timpul celui de al Doilea Război Mondial şi, conduşi de Alcide 
de Gasperi, au format din nou partidul după eliberare, în 1944, şi l-au 
numit atunci Democrazia Cristiana. 

Don Luigi Sturzo a fugit la Londra. El a inspirat şi organizat coope-
rarea internaţională între partidele democratice bazate pe etica creştină. 
De fapt, în timpul exilului său între cele două războaie mondiale, el a 
continuat să dea un suflu european creştin-democraţiei, devenind unul 
dintre părinţii săi fondatori.

Creştin-democraţii din diferitele regiuni ale Spaniei – predeceso-
rii PNV, în Ţara Bascilor şi Unió Democràtica de Catalunya (UDC) în 
Catalonia – au lucrat împreună cu Don Luigi Sturzo şi secretariatul său 
internaţional până ce izbucnirea războiului civil din Spania a pus capăt 
cooperării lor. Numai prăbuşirea regimului lui Franco şi restabilirea de-
mocraţiei au făcut ca aceste partide să reapară. Ei au avut un sprijin con-
siderabil în regiuni, dar nu erau prezenţe proeminente la nivel naţional.

PPE-ul a încercat pentru o lungă perioadă de timp să configureze 
un partid creştin-democrat în Spania, la început imediat după căde-
rea lui Franco şi mai apoi atunci când Spania a aderat la Comunitatea 
Europeană. La mijlocul anilor 1970, îi întâlnisem deja pe creştin-demo-
craţii Ruiz Giménez, Javier Rupérez şi José María Gil-Robles senior, 
tatăl lui José María Gil-Robles, care mai târziu a devenit preşedinte al 
Parlamentului European. Pentru că partidele lor erau membre UECD, 
ei nu erau chiar nişte necunoscuţi pentru noi. Noul partid, promovat de 
către PPE, care reunea partidele creştin-democrate la nivel naţional şi 
regional avea deja un nume : Uníon de Centro Democratíco. Dar nu au 
reuşit niciodată să se adune. Diverse partide mici creştin-democrate au 
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continuat să existe în paralel. Din acest motiv, PPE nu a pus toate ouăle 
într-un coş. Noi stabilisem deja contacte cu alte partide. Îmi amintesc 
chiar de negocierile cu Jordi Pujol, naţionalistul catalan, şi cu Manuel 
Fraga Iribarne, liderul Alianza Popular, care fusese ministru în timpul 
lui Franco.

Partidul lui Fraga era mult mai puternic la nivel naţional decât erau 
creştin-democraţii. Alianza Popular a încercat să devină membru al 
Grupului PPE în Parlamentul European pentru că nu mai dorea să for-
meze un grup cu conservatorii englezi. Un factor crucial în aplicaţia 
lor pentru statutul de membru în PPE a fost formarea unei noi entităţi 
politice, Partido Popular, la începutul anului 1989 ca rezultat al fuziu-
nii între Alianza Popular conservatoare, PDP Creştin-Democrat (care 
s-au redenumit Democracia Cristiana în 1988) şi un mic partid liberal. 
O cale de dialog între Partido Popular şi Grupul PPE a fost atinsă în 
primăvara anului 1989. În esenţă, în acest scop, şi, de asemenea, pentru 
aderarea ulterioară în grupul nostru, am dezvoltat o formulă sofisticată : 
deputaţii europeni care au fost aleşi sub steag creştin-democrat puteau 
adera la Grupul PPE. Deoarece PDP Creştin-Democrat a avut candi-
daţi pe listele electorale ale Partido Popular, întreaga listă putea deveni 
membră a Grupului PPE. Într-adevăr, acest lucru s-a întâmplat după 
alegerile europene din 1989.

În aprilie 1990, Aznar i-a succedat lui Fraga în calitate de preşedinte 
al Partido Popular. Această schimbare de conducere a marcat un „punct 
fără întoarcere“ în reînnoirea politicii de centru dreapta din Spania. 
Aznar a intrat în legătură cu PPE imediat în urma alegerii sale. Scopul 
lui a fost de a se îndepărta de izolarea de la nivel naţional şi interna-
ţional cât mai repede posibil prin crearea de legături mai strânse cu 
PPE. Ca preşedinte PPE, l-am întâlnit la 16 iunie 1990 la Bruxelles, 
în prezenţa lui Javier Rupérez, ultimul preşedinte al PDP. Marcelino 
Oreja, legătura dintre Alianza Popular şi Creştin-Democraţii Spanioli, 
nu a fost prezent la şedinţă, ceea ce el a regretat profund. Oreja a fost 
„Ioan Botezătorul“ al Partido Popular.

În lumina a ceea ce avea să vină, această întâlnire s-a dovedit a fi 
extrem de importantă. „Ambiţia dumneavoastră ar trebui să fie aceea de 
a deveni prim-ministru al Spaniei“, i-am spus lui Aznar în acel moment. 
„Trebuie să fiţi în măsură să oferiţi o alternativă la stânga şi vom lucra îm-
preună la ea“. Aznar a fost atacat sever în interiorul propriului partid pen-
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tru apropierea de PPE, ba chiar şi de conservatorii fostei Alianza Popular. 
În acea perioadă, exista de asemenea o puternică opoziţie în cadrul PPE. 

Când a fost făcută propunerea în cadrul reuniunii Biroului Politic, 
în 4 octombrie 1990, pentru a oferi statutul de observator Partidului 
Popular, nu numai Creştin-Democraţii, la nivel regional, din Ţara 
Bascilor şi din Catalonia au votat împotrivă, dar, de asemenea, CDA 
olandez şi Democrazia Cristiana italiană. Aznar a fost acuzat în prin-
cipal de a nu fi un „adevărat“ creştin-democrat şi cu aceeaşi critică era 
vizat şi Partido Popular. Acest lucru era valabil într-o oarecare măsură, 
dar adevărata problemă era în altă parte. PPE şi-a pus sie însuşi întreba-
rea fundamentală : face parte Partido Popular cu adevărat din rândurile 
sale ? Deşi aveau origini şi tradiţii diferite, PPE şi Partido Popular erau 
amândouă partide populare în nume şi în scop. Mai mult decât atât, 
ei erau aliaţi naturali. Admiterea va deveni un fapt, imediat ce Aznar 
va îmbrăţişa valorile şi principiile noastre. Şi asta a şi făcut, ceea ce 
era departe de a fi evident, având în vedere istoria prealabilă a Partido 
Popular. Declaraţia lui în timpul Congresului PPE de la Dublin, că va 
susţine şi promova valorile creştin-democraţiei în Spania a provocat 
scandal în presa spaniolă. Aznar însuşi îşi luase riscuri considerabile.

Deoarece relaţiile dintre Partido Popular şi PPE erau excelente, şi 
pentru că Aznar dorea să lege ferm şi permanent partidul său de PPE, 
el şi-a exprimat dorinţa de a deveni un membru cu drepturi depline 
al Partidului. Acest lucru a avut loc în timpul deschiderii atelierelor 
Grupului PPE ce s-au ţinut la Santiago de Compostela. Cererea sa pen-
tru statutul de membru a avut loc în înţelegere cu mine – m-am gândit 
că era timpul potrivit să o facă. Biroul Politic al PPE, care a avut loc în 
18 octombrie 1991, a trecut moţiunea în unanimitate, cu excepţia PNV-
ului basc, care a votat împotrivă. Atât reprezentanţii PNV, cât şi preşe-
dintele acestuia, Arzalluz, au continuat să se opună Partido Popular în 
interiorul PPE. Acest lucru a dus în 1999 la o separare inevitabilă.

Fără rezerve

Statutul de membru al Partido Popular în PPE s-a dovedit un succes, 
precum şi un bun exemplu de situaţie în care ambele părţi câştigă. PPE-
ul era acum puternic reprezentat în Spania, iar vocea Partido Popular 
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putea fi, de asemenea, auzită la cele mai înalte niveluri în Europa. Mai 
mult, Aznar a continuat să pledeze pentru extinderea PPE, prin sprijini-
rea Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, de exemplu. El a avut marea in-
teligenţă de a-şi plasa partidul spre centrul peisajului politic din Spania. 
Şi-a întinerit considerabil, de asemenea, partidul şi a adus în frunte mai 
multe femei. Avusese deja un succes considerabil în alegerile europe-
ne din 1994, dublând aproape numărul de locuri al Partido Popular. În 
1996 a câştigat alegerile naţionale şi a obţinut o majoritate absolută în 
anul 2000.

Întotdeauna m-am înţeles bine cu José María Aznar la nivel perso-
nal. Chiar de la prima noastră întâlnire, am împărtăşit un grad tot mai 
mare de încredere reciprocă. Conversaţiile noastre au fost întotdeauna 
deschise şi sincere, în ciuda diferenţelor noastre personale. Aznar este 
radical în gândirea lui şi rareori se abate de la punctul său de vedere, 
chiar şi în cele mai mici detalii, în vreme ce eu sunt mai înclinat spre că-
utarea unui consens. Există rareori spaţiu pentru compromis, consideră 
el. Cu alte cuvinte, este destul de greu să-l faci să-şi schimbe opinia. 
Acest lucru poate fi realizat numai cu o răbdare considerabilă şi cu pu-
tere de convingere, lucru pe care aveam să-l descoperim de atâtea ori. 
Atitudinea lui avea mult de-a face cu stilul de management prezidenţial 
din interiorul Partido Popular. Loialitatea faţă de lider este extrem de 
puternică în cadrul partidului, iar cooperarea este aproape imposibilă 
dacă acest lucru nu este luat în considerare. Dacă nu aş fi făcut acest lu-
cru, relaţiile noastre bune şi nivelul ridicat de înţelegere s-ar fi dovedit, 
de asemenea, imposibile.

Personal, nu am ezitat să-l sprijin politic, spre deosebire de ceilalţi 
şefi de guvern din cadrul PPE. De multe ori se întâmplă ca ceilalţi să 
nu îşi dezvăluie adevărata identitate. Am continuat să urmăresc această 
linie în calitate de preşedinte al PPE şi am participat, practic, la toate 
campaniile electorale ale Partido Popular în perioada lor de creştere, 
ţinându-mi invariabil discursurile în limba spaniolă. José María a fost 
ales vicepreşedinte al PPE în primăvara anului 1993. După aceea, am 
avut o conferinţă de presă în care l-am prezentat Europei pentru pri-
ma dată. Am organizat congresul PPE la Madrid în 5 noiembrie 1995. 
În discursul meu de deschidere mi-am declarat de la început destul de 
clar intenţiile : „Am venit la Madrid pentru a arăta sprijinul nostru pen-
tru Partido Popular spaniol şi preşedintele acestuia, José María Aznar, 
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şi suntem convinşi de victoria sa în viitoarele alegeri... José María 
Aznar, noi suntem alături de tine şi susţinătorii tăi din Partidul Popular 
Spaniol“.

Congresul a fost marcat de un incident grav. Preşedintele PNV 
Arzalluz a declarat, spre uimirea tuturor – şi nu în limba germană de 
data aceasta – că el nu a avut nicio intenţie de a-l sprijini pe Aznar ca 
prim-ministru. Într-o declaraţie de moment, Arzalluz ne-a dictat ceea ce 
noi toţi ar fi trebuit să facem. I-am spus că era de datoria tuturor creş-
tin-democraţilor care erau membri ai PPE să-l sprijine pe Aznar după 
alegeri în încercarea sa de a forma o majoritate. Intervenţia mea a fost 
difuzată în mod repetat de televiziunea spaniolă. Oamenii chiar m-au 
recunoscut în metroul din Madrid. Poate că aceasta a fost forma mea 
cea mai eficientă de sprijin pentru José María Aznar. 

Membri marcanţi

Încetul cu încetul Partido Popular a devenit unul dintre membrii 
marcanţi ai PPE. Acesta era cel mai important partid alături de CDU / 
CSU german. Partido Popular a umplut golul lăsat de implozia creştin-
democraţilor italieni. La începutul anului 1999, când funcţia de secretar 
general al PPE a devenit vacantă, într-un moment când CDU era ocupat 
cu scandalul finanţării, Partido Popular a insistat ca poziţia să le fie dată 
lor. Ei aveau dreptul la ea, având în vedere dimensiunea şi importanţa 
lor ca partid. Aceasta este doar una din multele forme de echilibru pe 
care noi, în PPE, şi eu, ca preşedinte al acestuia, trebuie continuu să o 
avem în minte.

Şi astfel, Alejandro Agag Longo, secretarul personal al lui Aznar, 
a devenit secretar-general al PPE în 1999. Alegerea sa pentru această 
poziţie s-ar fi dovedit imposibilă, dacă nu ar fi fost bunele relaţii dintre 
Aznar şi mine. Agag, de asemenea, a consolidat relaţiile noastre. El ju-
case deja un rol important în pregătirea şi organizarea Congresului PPE 
de la Madrid, din 1995. Tot lui i s-a datorat faptul că acel congres a fost 
un succes pentru Partido Popular. După aceea, am regretat faptul că am 
fost în favoarea alegerii sale ca deputat european. Într-un fel, am fost 
singur şi am fost nevoit să fiu activ tot timpul în interiorul PPE. Ar fi 
fost mai normal pentru preşedinte să fie deputat european, iar secretarul 
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general să aibă grijă de funcţionarea practică a PPE. Plecarea din poli-
tică a lui Agag, în 2002, mai mult împotriva voinţei lui Aznar, a venit 
ca o surpriză. A fost o pierdere pentru PPE şi pentru Partido Popular. 
El încă ar mai fi putut juca un rol important în politica naţională sau în 
cea europeană. Agag a fost urmat de Antonio López-Istúriz, care a fost 
secretarul personal al lui Aznar şi a rămas secretar general până în ziua 
de azi.

Sprijinul meu deschis pentru Aznar de a deveni prim-ministru la 
începutul anilor 1990 a dat rezultate. Pe atunci prim-ministrul spaniol 
mi s-a destăinuit in tempore non suspecto : „Am o mare problemă în 
Spania. Nu avem nicio alternativă“. Desigur, sosirea lui Aznar a schim-
bat toate acestea şi relaţia mea cu Gonzalez, de asemenea. Nu m-am 
mai putut baza pe sprijinul său atunci când numele meu a fost înaintat 
pentru preşedinţia Comisiei Europene. El a spus odată că m-ar fi spri-
jinit până la capăt, până în ziua în care am vorbit în favoarea lui Aznar 
ca prim-ministru al Spaniei. Cu toate acestea, eu şi Gonzales nu am fost 
inamici vreodată. Bunele relaţii au fost restabilite în curând între noi.

La fel ca Irlanda, Spania este un exemplu clar de succes în ceea ce 
priveşte integrarea europeană. Alături de creşterea economică, îmbră-
ţişarea definitivă a democraţiei este, de asemenea, foarte clar vizibilă. 
Faptul că partidele politice joacă un rol esenţial în procesul democratic 
a fost consacrat în constituţia lor. Deşi cultura sa este mediteraneană, 
există o diferenţă enormă între aceasta şi Italia, de exemplu. Partidele 
politice sunt bine structurate şi organizate într-o măsură importantă în 
jurul personalităţii liderului de partid, care devine automat prim-minis-
tru în cazul în care partidul câştigă alegerile. Acest sistem „prezidenţial“ 
este bazat pe o enormă coeziune internă. Diviziunea într-un partid este 
detestată. În ciuda simţului puternic al naţionalismului în Spania, aces-
ta este unul dintre statele membre cele mai pro-europene din Uniunea 
Europenă. Acest lucru a devenit clar în timpul referendumului, atunci 
când spaniolii au votat în favoarea Tratatului constituţional european. 
De asemenea, este clar din poziţionările multora din politicienii săi, 
cum ar fi răposata Loyola de Palacio. Ca şi în cazul lui Aznar, rădăcinile 
ei politice se află în Alianza Popular. Dar trecutul şi ideile ei nu au îm-
pins-o în direcţia euroscepticismului. Acelaşi lucru este valabil pentru 
noul lider al Partido Popular, Mariano Rajoy, care a continuat să ducă 
mai departe moştenirea politică a lui José Maria în vremuri dificile şi cu 
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succes. Am sperat foarte mult ca Loyola să joace un rol crucial în PPE, 
în urma vice-preşedinţiei Comisiei Europene. Ea ar fi fost un preşedinte 
strălucit pentru PPE. Am fost profund întristat de moartea ei prematură 
şi, de asemenea, din păcate, împreună cu ea visul meu pentru PPE a 
murit de asemenea. 

Înapoi pe baricade

Când Jean-Luc Dehaene mi-a succedat ca prim-ministru în martie 
1992, m-am mutat de pe Rue de la Loi numărul 16 la sediul central al 
PPE, pe Rue de la Victoire numărul 16. M-am putut refugia acolo în 
calitatea de preşedinte al PPE : un birou mic, trei metri pe patru. Sosirea 
mea a adus o schimbare completă. Ţineam conferinţe de presă ce impli-
cau douăzeci-treizeci jurnalişti, lucru care nu se întâmplase până atunci. 
Am construit relaţii strânse cu presa, cu rezultate vizibile.

Circumstanţele erau departe de a fi ideale şi nu ne puteam baza pe 
nimeni, în afară de noi înşine. Am stabilit lucrurile în avans, parţial 
dintr-un sentiment de datorie şi parţial pentru a continua munca pe care 
o începusem în anii şaptezeci. Mulţi au considerat postul de preşedinte 
al PPE ca fiind un loc de muncă neînsemnat, ceva potrivit pentru un fost 
prim-ministru, dar am constatat că este o sarcină importantă. Într-o anu-
mită măsură am revenit la o poziţie pe care o avusesem cu treizeci de 
ani înainte : fără putere, cu excepţia puterii dată de convingerile mele.

Nu doar împrejurările practice au lăsat mult de dorit. Din punct de 
vedere politic vorbind, ideea de Europă era la un nivel scăzut. De la 
Maastricht, cooperarea supranaţională – şi idealul federalismului euro-
pean – a fost într-o stare de criză. Europa a devenit puternic polariza-
tă între cei care se pronunţau împotrivă şi cei în favoarea sa. De fapt, 
puţine s-au schimbat de la ratificarea Tratatului de la Maastricht, cu 
excepţia perspectivei euro.

Am fost pe deplin conştient de problemele de integrare europea-
nă – una dintre condiţiile pentru un remediu eficient a fost stabilirea 
unui diagnostic care să nu evite în niciun fel realitatea. De vreme ce 
nu mai eram prim-ministru, puteam să vorbesc despre acest lucru mai 
liber. Comunitatea şi statele sale membre au avut o performanţă foarte 
slabă în special în ceea ce priveşte războiul civil din fosta Iugoslavie. 



Wilfried Martens160

Credibilitatea noastră a ajuns la un punct scăzut şi am fost provocat 
pe această temă în numeroase ocazii. Ori de câte ori vorbeam, prima 
întrebare era mereu aceeaşi : „Ce a făcut Europa pentru Iugoslavia ?“ 
Instituţiile europene erau paralizate în momentul acela de această pro-
blemă internă şi externă. Ele au avut puţin sau nimic de spus. Ori de 
câte ori şi oriunde am putut, am încercat să răspund criticilor prin fur-
nizarea de analize şi alternative. În cadrul PPE ne-am decis să mergem 
în ofensivă. În această criză am continuat să stăm în spatele unei Uniuni 
federale puternice, aşa cum ne-am angajat să facem la congresul nos-
tru de la Dublin. Chiar şi după aceea, şi în pofida faptului că Partidul 
Conservator britanic ni s-a alăturat, sub conducerea mea, PPE a conti-
nuat să sprijine idealul unei Europe federale. 

Tory

Administrarea relaţiilor dintre PPE şi Partidul conservator britanic 
a fost una dintre sarcinile cele mai delicate cu care m-am confruntat în 
calitatea mea de şef al partidului. Într-o anumită măsură, aceste relaţii 
datează din vremea contactelor între creştin-democraţii de pe continent 
şi conservatorii de sub prim-ministrul Edward Heath, care a condus 
partidul între 1965-1975 şi a adus Marea Britanie în CEE. La o con-
ferinţă de presă internaţională de la Roma, din 21 ianuarie 1966, el a 
anunţat că partidul său dorea să se alăture Uniunii Europene a Creştin-
Democraţilor (UECD), precursor al PPE. Cu toate acestea, la sfârşitul 
anului 1966, UECD a decis că uşa va rămâne închisă partidelor non 
creştin-democrate. Germanii erau în favoarea primirii, dar au pierdut 
în faţa italienilor, olandezilor şi belgienilor. Aceasta a fost o greşeală 
de proporţii cu adevărat istorice. Istoria Partidului Conservator şi cea 
a PPE, şi poate chiar a Marii Britanii, ar fi putut fi foarte diferită dacă 
am fi avut viziunea şi curajul de a permite intrarea conservatorilor în 
familia creştin-democraţilor.

Odată cu sosirea lui Thatcher, cooperarea structurală cu creştin-de-
mocraţii a devenit chiar mai puţin evidentă, din cauza euroscepticismu-
lui ei virulent, PPE-ul fiind puţin în favoarea dezvoltării de relaţii mai 
strânse cu conservatorii britanici în timpul anilor 1980. Acest lucru s-a 
schimbat radical la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990. După 
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plecarea Partido Popular, doar conservatorii britanici şi cei danezi mai 
formau Grupul Democrat European (GDE) din Parlamentul European. 
Dimensiunea acestuia era în defavoarea lor, în special având în vedere 
faptul că Parlamentul era în creştere şi, în plus, câştiga prin mărirea pu-
terii legislative. În scopul de a forma alianţe, ei au început să se uite în 
direcţia Grupului PPE, cu care continuau să aibă o relaţie bună de lucru. 
Deşi cererea pentru cooperare instituţională a fost direcţionată către 
grup şi nu către de partid, problema conservatorilor britanici a ridicat 
problema strategiei noastre politice reale şi a viziunilor, mult mai mult 
decât a făcut-o statutul de membru al Partidului Popular : era PPE-ul un 
club continental exclusivist de creştin-democraţi, sau unul deschis către 
non creştin-democraţii care acceptau principiile sale fundamentale ?

O problemă de partid

Imediat după alegerile europene din 1989, liderul de grup al GDE, 
Sir Christopher Prout, a cerut să se alăture Grupului PPE. Deşi conser-
vatorii britanici nu căutau statutul de membru în partid, preşedintele 
grupului PPE, Egon Klepsch, a trimis cererea imediat la partid, din ca-
uza naturii delicate a cererii lui Prout. Grupul nu era în măsură să re-
zolve problema de unul singur. PPE, care era pe atunci condus de către 
Jacques Santer, a decis că nu era timpul potrivit pentru o reapropiere. 
Prout a înţeles foarte bine „decizia lor de a nu decide“. Ca atare, proble-
ma nu se afla în Parlament, acolo unde cooperarea între PPE şi grupuri-
le GDE erau excelente, ci mai degrabă la partidele membre individuale. 
În încercarea sa de a-i convinge pe alţii de avantajele cooperării struc-
turale, Prout a efectuat o formă de diplomaţie du-te vino, vizitând toate 
sediile partidelor naţionale. 

Ca nou lider al PPE, m-am confruntat imediat cu această proble-
mă. Ca prim-ministru, în 18 iunie 1990, aveam stabilită deja o întâl-
nire la prânz la reşedinţa mea cu Prout, cu secretarul general danez al 
Grupului GDE, Harold Rømer, şi Chris Patten, preşedintele Partidului 
Conservator, mai târziu guvernator al Hong Kong-ului şi membru al 
Comisiei Europene din 1999 până în 2004. Un catolic practicant, Patten 
era perfect familiarizat cu gândirea noastră politică. De fapt, Patten era 
în esenţă un creştin-democrat ce conducea Partidul Conservator !
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Un val de zvonuri despre posibila cooperare între PPE şi Conser-
vatorii britanici a izbucnit la sfârşitul anului 1990. În urma reuniunii 
Consiliului European de la Roma, în decembrie, au existat numeroase 
speculaţii că un acord secret a fost parafat între Helmut Kohl şi John 
Major. Desigur, nu era nimic ciudat în asta, dat fiind faptul că Major 
devenise noul lider al conservatorilor. La începutul anului 1991, el a lă-
sat să se înţeleagă în mod clar că era în favoarea unei apropieri cu PPE. 
De fapt, acest lucru a însemnat că ei au respins în totalitate poziţia lui 
Thatcher la doar trei ani după discursul său celebru din Bruges !

Cu toate acestea, exista o dezbatere considerabilă în timpul summit-
ului PPE de la Val-Duchesse, din data de 13 aprilie 1991, o întâlnire 
care a fost dedicată în mod special chestiunii Partidului Conservator 
britanic. Pe masă se aflau două scrisori, una de la Prout şi o alta de 
la Patten, datate 5 şi respectiv 11 aprilie, amândouă fiind de acord cu 
programul PPE. Acest lucru considerat semnificativ, dar nu era încă 
suficient pentru a elimina suspiciunea şi opoziţia, în special provenită 
din rândul creştin-democraţilor din Benelux, Democrazia Cristiana şi 
Fine Gael. În absenţa celor în cauză, au existat dezbateri considerabile 
privind identitatea creştin-democrată, constelaţia de partide politice în 
Europa şi noile evoluţii din cadrul Partidului Conservator, precum şi 
calendarul şi modalităţile posibilei cooperări. Răspunsul la întrebarea 
privind statutul de membru va fi, într-adevăr, crucial pentru viitorul 
creştin-democraţiei în Europa. În acelaşi timp, a fost subliniată nevoia 
de extindere în cadrul PPE. Din această perspectivă, Helmut Kohl era în 
favoarea aderării lor, iar în sprijinul propunerii sale au venit José María 
Aznar, Jacques Santer şi Constantin Mitsotakis. Ruud Lubbers, creştin-
democraţii italieni şi belgieni erau total împotriva propunerii.

Fraktionsgemeinschaft : Da sau Nu

O cale de rezolvare a fost oferită de către Klepsch, care a invocat 
ideea unei comunităţi a grupurilor sau a unei Fraktionsgemeinschaft, 
analog cu cea a grupului CDU / CSU în cadrul Bundestag-ului. 
Compromisul între cei pentru şi cei împotriva unei alianţe a fost o com-
binaţie de durabilitate şi de diferenţă. S-a căzut de acord încă de la 
început asupra faptului că această nouă formă de cooperare ar fi doar 
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temporară, adică până la alegerile europene din 1994. La acel moment, 
situaţia ar urma să fie evaluată şi o decizie ar trebui luată pentru a stabili 
dacă alianţa va continua sau nu. După aceea, în 8 mai, Biroul Politic al 
PPE a căzut de acord cu privire la deciziile luate la summit-ul PPE din 
13 aprilie. Ca rezultat, opt grupuri de lucru au fost constituite cu scopul 
de a examina congruenţa între poziţiile PPE şi GDE în diferite domenii 
ale politicilor. Din punct de vedere organizatoric, a fost propus ca, în 
viitor, un vicepreşedinte în plus din Grupul PPE şi un secretar general 
adjunct să fie numiţi de către Grupul GDE.

Între timp, în şedinţele Biroului Politic, Klepsch a raportat despre 
cooperarea între grupurile PPE şi GDE. În general, concluziile erau fa-
vorabile, dar Summit-ul de la Maastricht a umbrit continuarea acestora. 
PPE-ul voia să ştie poziţia lui Major înainte de a spune da. În atingerea 
unei decizii finale a fost luată în considerare, de asemenea, dezamăgirea 
cu privire la performanţele sale de la Maastricht. Rapoartele celor opt 
comisii de lucru au fost puse la dispoziţie la începutul anului 1992. Ele 
nu au prezentat probleme mari, dar trebuie spus că entuziasmul iniţial 
s-a evaporat în mare măsură.

Acest lucru a devenit clar în timpul negocierilor dificile la Summit-
ul PPE din 14 februarie 1992, care a fost, de asemenea, dedicat în în-
tregime temei conservatorilor britanici. Lubbers a reuşit să vină cu o 
propunere prin oferirea unei deschideri către o soluţie care declara că 
Grupul ar putea accepta forme de cooperare şi statutul de membru, care 
erau mai largi şi mai ambiţioase din punct de vedere politic decât era 
gata să accepte Partidul. Noi deja ştiam că Tories nu ar fi, probabil, 
niciodată de acord cu programul partidului. Dar am putea ajunge, într-
adevăr, la o cooperare fructuoasă în cadrul Parlamentului European. 
Mai mult decât atât, se credea că perioada de convergenţă trebuie să se 
termine şi că va fi cu siguranţă luată o decizie.Termenul limită pentru 
o astfel de decizie a fost stabilit în primul trimestru al anului 1992, dar, 
din cauza alegerilor din Marea Britanie şi Italia, a fost amânat până la 
1 mai. De fapt, liderii PPE erau împărţiţi cu privire la modalităţile de 
cooperare, dar cu toate acestea au rămas angajaţi ideii de comunitate de 
grupuri sau Fraktionsgemeinschaft.

Mingea era încă o dată în curtea Grupului PPE, dar acesta a respins 
ideea unei Fraktionsgemeinschaft. În cele din urmă, s-a optat pentru 
statutul de membru asociat (sau „membru aliat“), care a fost, de ase-
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menea, prevăzut în articolul 5b din reglementările interne ale Grupului. 
Această formulă a fost mult mai simplă şi nu conducea la divizarea 
Grupului în două facţiuni. Acceptarea soluţiei de către conservatori a 
constituit o victorie pentru PPE. Statutul de membru aliat a fost adoptat 
de Grup la Strasbourg, în 9 aprilie 1992. Fiecare deputat european a tre-
buit să voteze separat. Pentru Tories acest lucru a însemnat, de aseme-
nea, că aveau să fie de acord cu deciziile Congresului PPE de la Dublin 
din 1990. Ca urmare, în 1 mai 1992, treizeci şi doi de britanici şi doi 
danezi au devenit membri ai Grupului PPE. De atunci înainte, ei aveau 
dreptul a vorbi de pe poziţiile Grupului, de a vota şi, de asemenea, de a 
fi legaţi de deciziile sale. Având în vedere această formă de adeziune, se 
credea că Tories britanici se vor apropia şi mai mult de PPE, în măsura 
în care poziţia lor privitoare la viitorul Europei era în cauză. În acei ani 
de la începutul cooperării, nu am fost singurul care a crezut că Tories 
ar putea deveni membru al partidului, dar, în cele din urmă, un anumit 
scepticism nu s-a dovedit nefondat. 

Cu toate acestea, cooperarea a avut parte de un început promiţător. 
Sub conducerea lui Prout, care în calitatea de fost preşedinte GDE a 
devenit acum vice-preşedinte al Grupul PPE, cei în favoarea integrării 
europene erau dominanţi până la alegerile europene din 1994. În tim-
pul Summit-ului PPE de la Bruxelles din 22 iunie 1994, primul după 
alegerile europene, continuarea cooperării era pusă sub semnul îndoie-
lii. Într-adevăr, conservatorii britanici nu au aplicat pentru statutul de 
membru al PPE în acelaşi mod în care au făcut-o alte partide conserva-
toare. Cooperarea lor cu Grupul PPE a devenit o sursă de îngrijorare tot 
mai mare pentru mine şi cincisprezece ani mai târziu avea să conducă la 
un moment de criză cu noul lor lider David Cameron. Partidul Popular 
Conservator Danez, Det Konservative Folkparti, pe de altă parte, a op-
tat pentru integrare şi a devenit un partid membru cu drepturi depline 
al PPE în 1995.

Baze solide

De vreme ce nu mai eram prim-ministru al Belgiei, din martie 
1992am putut să mă dedic în întregime sarciniei mele de lider al PPE. 
Eram acum liber să mă pregătesc mai bine pentru următorul congres. 
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Scopul meu era să aduc inspiraţia pentru acţiunea noastră politică în 
centrul atenţiei. Acest lucru nu se întâmplase odată cu înfiinţarea PPE în 
1976. Am început să lucrez imediat, aşa cum obişnuiam dintotdeauna.

Am fost înconjurat de o echipă de tineri colegi din diferite fundaţii 
politice şi grupuri de reflecţie (think tanks) ale partidelor membre re-
spective, dintre care unul a fost Klaus Welle, din Germania, care avea 
să îi succeadă mai târziu lui Thomas Jansen ca secretar general al PPE, 
la sfârşitul anului 1994. Am prezidat comitetul de program şi, până în 
toamna anului 1992, am lucrat în mod regulat şi temeinic la reformarea 
partidului şi la elaborarea unui nou Program de Bază. De fapt, aceasta 
a fost pe ordinea de zi a PPE începând cu sfârşitul anilor 1980, dar doar 
atunci când am preluat funcţia de preşedinte, ca o consecinţă a disponi-
bilităţii mele, lucrurile au început să se mişte şi am fost capabili să ob-
ţinem rezultate într-un timp relativ scurt. Statutul de membru al Partido 
Popular, alianţa cu Partidul Conservator britanic şi atracţia pe care PPE 
a avut-o pentru alte partide non creştin-democrate de centru-dreapta, 
toate au fost provocări în acest sens. 

Reînnoirea Programului de Bază a fost pentru mine o chestiune de 
o importanţă fundamentală şi o prioritate de top. Am fost convins că 
extinderea partidului se va dovedi durabilă şi fructuosă, doar dacă exis-
tă un acord cu privire la fundamentele politice ale partidului. În plus, 
acceptarea acestor principiide bază ar trebui să fie o condiţie esenţială 
pentru aderarea partidelor politice noi. Este un fapt ştiut că, cu cât este 
mai mare diferenţa între partide, cu atât devine mai importantă baza 
comună. Acesta a fost adevăratul nostru raison d’être, fiindcă cineva nu 
reuşeşte de unul singur prin Realpolitik. 

Cu toate acestea, nu toată lumea a fost convinsă de necesitatea unui 
nou program. Helmut Kohl, de exemplu, credea că acordând o atenţie 
exclusivă programului ar putea împiedica extinderea necesară a PPE. 
Îmi amintesc cum am reuşit să-l conving de importanţa reînnoirii pro-
gramului nostru şi, de asemenea, de a dedica congresul de la Atena 
acestui subiect. Reflecţia asupra fundamentelor noastre era de aseme-
nea crucială pentru timpurile pe care le trăiam. Având în vedere eşecul 
thatcherismului şi confuzia cu privire la socialism în Occident pe de 
o parte, şi colapsul comunismului în Est, pe de alta – conducând la o 
adevărată horror vacui, de fapt – ora creştin-democraţiei tocmai ieşise 
la iveală. 
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Partidele membre din Benelux au avut un rol important de jucat în 
iniţierea acestui nou program. Într-adevăr, inspiraţia nu a sosit peste 
noapte sau de nicăieri. Primul proiect a fost elaborat de către olandezul 
Jos van Gennip, director al Institutului de Cercetare al CDA. O tradu-
cere destul de stângace a textului a cauzat iniţial ilaritate – nejustificată 
de altfel. De fapt, programul a fost reformulat de către câţiva belgieni 
cu această ocazie. Am fost în măsură să mă bazez pe expertiza Creştin-
Democraţilor Flamanzi şi a celor de limbă franceză în acelaşi fel ca 
atunci când a fost fondat PPE-ul. Punctul central consta în atingerea 
unui consens, ceva pe care noi reuşisem să-l facem minunat.

Proiectul final a fost discutat în detaliu între 11 şi 13 noiembrie 
1992, la Congresul PPE de la Atena, care a fost găzduit de prim-mi-
nistrul Constantin Mitsotakis. Proiectul iniţial a fost modificat de mai 
multe ori, dar fără a compromite esenţa acestuia. El formează un do-
cument de referinţă par excellence pentru familia noastră politică până 
în ziua de astăzi, aşa cum voi explica în epilog. Programul de Bază din 
Atena tratează fiecare pilon al PPE în detaliu : o viziune a societăţii şi 
a umanităţii inspirată de creştinism, o Europă federală şi o economie 
socială de piaţă. Mai mult decât atât, prologul se concentrează asupra 
modificărilor în cadrul societăţii europene, precum şi asupra impactului 
acestora cu privire la modul de a face politică.

Ţărmurile elene

Faptul că acest congres din 1992 a avut loc la Atena a fost deter-
minat de puternica ancorare a Nea Demokratia (ND), în cadrul PPE. 
L-am cunoscut pe răposatul Konstantinos Karamanlis, fondatorul Nea 
Demokratia, la prima mea întâlnire a şefilor europeni de stat şi de guvern 
în 28 mai 1979, desfăşurată la Atena. Ne strânseserăm acolo pentru a 
semna documentul de ratificare a statutului de membru CEE al Greciei. 
Karamanlis a avut marea viziune de a orienta partidul săuspre Europa şi 
inspiraţia de a conduce ţara sa în Comunitate, în ciuda opoziţiei înver-
şunate din partea socialiştilor lui Andreas Papandreou. De fapt, el este 
unul dintre fondatorii Uniunii Europene. Câţiva ani mai târziu, mi-am 
dezvoltat bunele relaţii cu liderul ND Constantin Mitsotakis. El a fost 
prim-ministru în timpul relansării Europei la începutul anilor 1990 şi, 
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de asemenea, în timpul Congresului PPE de la Atena. Fiica sa, Dora 
Bakoyannis, a fost primar al Atenei în timpul Jocurilor Olimpice din 
2004 şi în prezent este ministru al Afacerilor Externe. Din păcate, soţul 
ei, al cărui nume ea îl poartă încă, a fost ucis într-un atac terorist.

Idei care două secole mai târziu vor deveni un element central în 
gândirea europeană pot fi găsite în scrierile revoluţionarului grec Rigas 
Velestinlis-Feraios (1757-1798), un reprezentant eminent al elenismu-
lui modern. A fost un om al Iluminismului, un politician talentat, mili-
tar-soldat tactician şi profesor de gramatică, un rebel pentru cauza inde-
pendenţei greceşti şi un martir, dar, cel mai important, un vizionar.

El a scris prima cartă constituţională pentru o republică democratică 
în Balcani, inclusiv o declaraţie cu privire la drepturile omului şi o con-
stituţie care să permită ca grecii şi toate celelalte popoare din regiune să 
conducă republica în chip democratic. Această republică ar putea fi con-
solidată numai prin solidaritate. El a scris : „Bulgarul ar trebui să fie miş-
cat atunci când grecul suferă. Şi grecul pentru bulgar şi amândoi pentru 
albanez şi valah“ (Drepturile Omului, articolul 34). După revoluţie ni-
ciun popor nu va fi stăpân absolut, ci toţi cetăţenii vor deveni suverani, 
fără deosebire de crez sau de limbă : „greci, bulgari, albanezi, valahi, 
armeni, turci şi toate celelalte popoare“ (Articolul 7 din Constituţie).

Pentru Rigas, democraţia a fost un ideal de ordin supranaţional. În 
noua sa democraţie toţi cetăţenii vor fi egali în faţa legii, serviciile re-
ligioase vor fi independente de controlul statului, limba fiecărui popor, 
respectată, viaţa şi bunurile tuturor, protejate. Aceasta este viziunea pe 
care încercăm noi acum să o realizăm în Europa. Figura şi ideile lui 
Rigas au servit ca un exemplu pentru elevii greci şi, de asemenea, a fost 
luată drept exemplu pentru integrarea europeană.

Rigas a fost, de asemenea, un martir. El a fost trădat şi predat de către 
austrieci conducătorilor otomani la Belgrad. În noaptea de 24 iunie 1798, 
a fost strangulat, împreună cu tovarăşii săi, într-un fort în apropiere de 
gura de vărsare a râului Sava şi cadavrele lor au fost aruncate în Dunăre.

Nea Demokratia a îmbrăţişat calitatea sa de membru al PPE cu bra-
ţele deschise. După cum a recunoscut Partido Popular, PPE a oferit o 
platformă europeană puternică. Diferite reuniuni PPE au fost organizate 
în Grecia, care au adus beneficii considerabile partidului. Din martie 
2004, ND este din nou la putere şi Grecia are un ministru pro-european, 
Kostas Karamanlis, nepotul lui Konstantinos şi vicepreşedinte al PPE 
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timp de două mandate. În ciuda tradiţiei non creştin-democrate a ND, 
partidul a demonstrat PPE importanţa publică a religiilor şi a rolului 
Bisericii Ortodoxe, în special. Ca rezultat, dialogul structural cu privire 
la religiile monoteiste a fost aprobat în chiar inima Grupului PPE.

Nea Demokratia a influenţat, de asemenea, perspectivele internaţi-
onale ale PPE. Mulţumită unui amendament din 2006 al ND în statutul 
nostru/ regulamentele interne avem astăzi un secretar de relaţii externe 
în PPE. De asemenea, Dora Bakoyannis a condus cu succes întâlnirea 
miniştrilor de externe din PPE, lansată în 2007. În regiunea tulbure a 
Balcanilor, Kostas Karamanlis, în calitatea sa de vicepreşedinte al PPE, 
a lansat, în 1999, Iniţiativa Democratică din Balcanii de Vest, într-un 
efort de a identifica şi a propune potenţiali parteneri pentru PPE – as-
tăzi, cele mai multe dintre aceste partide au statutul de membri obser-
vatori sau asociaţi ai PPE. Tot Kostas Karamanlis a fost cel care, în 
numele Grupului PPE, s-a adresat, la sfârşitul anului 2003, primului 
congres al AKP, partidul prim-ministrului turc Recep Tayyip Erdoğan. 
De fapt, Kostas Karamanlis este deschis în favoarea aderării Turciei 
la UE, atâta timp cât aceasta îndeplineşte toate condiţiile procesului 
de aderare. De amintit că în timpul unei cine cu Giscard şi cu mine, el 
a subliniat preferinţa sa pentru dialog cu Ankara şi nu pentru conflict. 
Această poziţie a devenit parte din politica guvernului elen. Merită cu 
siguranţă reflectat asupra faptului că Grecia a avut curajul să adopte o 
astfel de poziţie, având în vedere vechile tensiuni în relaţiile lor.

Când mă uit înapoi şi mă gândesc la toate aceste experienţe sunt 
profund mişcat. Ele sunt rezumate atât de frumos în Ivoor en Brood 
(Fildeş şi pâine) din colecţia de poezii Najaar van Hellas (1947) a poe-
tului flamand, Anton van Wilderode :

O, ţărm elenic unde părinţii noştri stau
Încăperile spaţioase ale casei înţelepciunii noastre
Despre al cărei merit toate popoarele povestesc
Unde al culturii pământ până la mărunţita piatră
Pe dealurile tale am fost întâi binecuvântaţi
Sub cerul tău, al Europei spirit s-a născut
Şi tot în jurul mărilor tale fără odihnă
Ca fluierele unei sărbători, murmură şi strigă. 
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Unitate în diversitate

Aproximativ un an mai târziu, un nou plan de acţiuni cu privire la op-
ţiunile politice pentru legislativul 1994-1999 a fost adoptat la Congresul 
PPE, care a avut loc pentru prima dată la sediul Parlamentului European 
de la Bruxelles, în perioada 8-10 decembrie 1993. Un rapporteur a fost 
numit pentru fiecare capitol, printre alţii numărându-se Thomas Jansen, 
Klaus Welle, deputatul european belgian Herman Fernand şi parlamen-
tarul european spaniol, José María Gil-Robles junior.

Privind retrospectiv, momentul conferinţei s-a dovedit nefericit. 
Aceasta a avut loc mult prea repede în ceea ce priveşte elaborarea unei 
campanii pentru alegerile europene din 1994. Nimeni nu era foarte ocu-
pat cu alegerile în acel moment. Mai mult decât atât, în 9-10 decembrie 
s-a desfăşurat o reuniune a Consiliului European, care a pus capăt pre-
şedinţiei belgiene de succes a Uniunii Europene pentru a doua jumătate 
a anului 1993. Deşi şefii noştri de guvern au fost prezenţi la congresul 
nostru, toată atenţia a fost îndreptată spre summit-ul european. Care s-a 
dovedit o eroare de calcul serioasă din partea noastră. Presa nu a făcut 
nicio singură menţiune din planul nostru de acţiune, care a fost intitulat 
„Europa 2000 : Unitate în diversitate“.

„Unitate în diversitate“ – care mai târziu a devenit motto-ul UE 
pentru Tratatul privind Constituţia europeană – a devenit de asemenea 
motto-ul preşedinţiei mele. A rezumat ambiţiile principale ale PPE : 
să devină o familie politică deschisă, însă puternică, în noua Uniune 
Europeană. Secretarul general Thomas Jansen mi-a acordat întregul lui 
sprijin în această chestiune. Iar rezultatele intermediare au fost apreci-
ate pentru valoarea lor. Am fost reales cu uşurinţă ca preşedinte pentru 
o perioadă de încă trei ani. Acest fapt s-a petrecut în cursul reuniunii 
Biroului Politic, în 19 mai 1993.

Propunerea privind candidatura mea pentru o funcţie de deputat eu-
ropean în 1994 a fost o consecinţă logică a activităţii mele ca preşedinte 
al PPE. Atât Leo Tindemans, care a condus lista electorală, cât şi eu, 
numărul doi pe listă, am primit un număr considerabil de voturi de pri-
mă preferinţă pentru Creştin-Democraţii Flamanzi. Tindemans era deja 
deputat european şi fusese din 1989, eu, în schimb, am demisionat din 
Senatului Belgiei şi mi-am asumat noile atribuţii în noua mea calitate 
de deputat. Numărul mare de voturi de primă preferinţă a reprezentat 
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o mare încurajare, urmând „călătoriei mele prin pustie“ şi muncii mele 
„pe baricade“. 

Înfrângerea din Corfu

În timpul campaniei pentru alegerile europene a fost solicitat un 
succesor pentru Jacques Delors în calitate de preşedinte al Comisiei 
Europene. PPE a jucat pentru prima dată un rol proeminent în acest 
sens. Din rândul partidelor noastre politice s-au prezentat pentru aceas-
tă poziţie : prim-ministrul olandez Ruud Lubbers, prim-ministrul belgi-
an Jean-Luc Dehaene, fostul comisar irlandez Peter Sutherland, care a 
fost propus de şeful său de partid John Bruton, şi comisarul european 
britanic Sir Leon Brittan, care ca membru de partid conservator a fost 
prezentat de către prim-ministrul John Major. Doar Lubbers şi Dehaene 
au fost consideraţi a avea o şansă de a fi aleşi. Era mai mult sau mai 
puţin cert că noul preşedinte va fi din Benelux şi că va fi un creştin-de-
mocrat. PPE nu putea lăsa această şansă excepţională să-i scape printre 
degete. A existat, totuşi, un pericol real ca niciun candidat să nu supra-
vieţuiască luptei. Dacă am fi prezentat un singur candidat, acest lucru ar 
fi întărit serios poziţia PPE.

Acesta este motivul pentru am organizat două încercări de negoci-
ere. Pentru prima, Lubbers, Dehaene, prim-ministrul Jacques Santer al 
Luxemburgului şi cu mine ne-am întâlnit la jumătatea lui iunie la casa 
unui notar public lângă Maastricht. Lubbers a aranjat să ne întâlnim 
acolo. Această reuniune neoficială a fost ordonată, dar mai degrabă ri-
gidă. Lubbers şi-a cerut scuze lui Dehaene pentru remarca sa cu privire 
la faptul că Dehaene nu ar fi capabil pentru această funcţie. Dehaene a 
respins propunerea lui Lubbers ca amândoi să tragă în favoarea unui al 
treilea candidat. Tot ceea ce am putut face atunci a fost să restabilesc 
contactele şi să accept impasul politic.

A doua confruntarea avut loc la Summit-ul PPE de la Bruxelles, în 
22 iunie 1994. Înconjurat de camere TV, un Dehaene relaxat s-a aşezat 
lângă un Lubbers cu zâmbet afectat, ambii sub ochiul critic lui Kohl. 
Interesul presei era enorm. Acest duel cu caracter personal, un meci în-
tre Belgia şi Olanda, a fost o frenezie pentru mass-media. Ambii prota-
gonişti erau fotografiaţi minute în şir, mai mult spre supărarea lui Kohl, 
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care putea vedea deja nori de furtună ce planau asupra PPE, tocmai 
pentru că cei doi candidaţi defilau fiecare în faţa celuilalt în public.

Fiecare candidat s-a prezentat înainte de a începe discuţia. Lubbers 
a subliniat faptul că el a fost prim-ministrul Olandei în ultimii doispre-
zece ani şi, ca atare, membru al Consiliului European. El a subliniat, de 
asemenea, bunele sale relaţii cu ţările mai mici şi ţările candidate pentru 
un post de membru, arătând rolul de „mare stat mic“, jucat de Olanda în 
UE, rolul său complementar în axa franco-germană, sprijinul primit de 
la diverse ţări pentru candidatura sa şi popularitatea sa enormă acasă. A 
adăugat în încheiere că apreciază calităţile lui Dehaene şi că era dispus 
să accepte un consens.

Dehaene, pe de altă parte, a avertizat cu privire la un conflict între 
Consiliul European şi Parlament în cazul în care Consiliul nu va ajun-
ge la o decizie. El a înţeles că era imposibil să se ajungă la o decizie 
unanimă la summitul PPE. A făcut apel la calm în cadrul PPE. Potrivit 
acestuia, candidatura sa era sprijinită de alţi membri ai Consiliului 
European, care apreciau în termeni pozitivi preşedinţia belgiană a UE. 
El era disponibil şi dispus să-şi continue activitatea în Europa devenind 
preşedinte al Comisiei.

Kohl a anunţat apoi preferinţa lui pentru Dehaene. El ştia acest lucru 
şi ajunsese deja la un acord în această privinţă cu François Mitterrand, 
cu ceva timp în urmă. Cu toate acestea, ei nu au reuşit să-l consulte şi 
pe John Major pe această temă, ceea ce s-a dovedit fatal pentru candi-
datura lui Dehaene. Anterior, ei discutaseră despre numirea lui Delors 
şi despre re-întâlnirea cu Thatcher. În plus faţă de aceasta, între Kohl şi 
Lubbers mocnea un conflict. Spre enervarea lui Kohl, Aznar, care era 
încă un lider al opoziţiei la momentul respectiv, a vorbit în favoarea 
lui Lubbers. Acest lucru a însemnat prea puţin pentru ameliorarea situ-
aţiei între ei. În niciun moment Kohl nu ar fi acceptat un compromis. 
Nu am putut face altceva decât să ajung la aceeaşi concluzie : aveam 
doi candidaţi buni. Totul a fost o experienţă foarte jenantă pentru PPE, 
deoarece, în iunie 1994, Consiliul European de la Corfu a ajuns într-un 
punct mort privind propunerea de numire a preşedintelui noii Comisii. 
Preşedintele Consiliului Andreas Papandreu nu a avut capacitatea de a 
ajunge la un consens.

În cele din urmă, un creştin-democrat din Benelux a fost ales ca 
preşedinte al Comisiei Europene. Helmut Kohl l-a propus pe Jacques 
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Santer ca nou preşedinte în cursul unei reuniuni speciale a Consiliului 
European din 15 iulie. Având în vedere numeroşii ani de experienţă 
ai acestuia în calitate de prim-ministru, alegerea a fost evidentă. El a 
fost, de asemenea, preşedinte al PPE timp de patru ani şi împărtăşea 
convingerile noastre cu privire la Europa. Mi-am pus mari speranţe în 
preşedinţia lui – una care, din păcate, nu se va termina favorabil. Din 
cauza unor evenimente independente de voinţa sa, el a fost judecat ne-
gativ privind retrospectiv, ceea ce e nedrept.
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Capitolul VII

Căderea lui Santer

Perioada de cinci ani în care am fost preşedinte PPE şi, de aseme-
nea, preşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European mi-a soli-
citat energii considerabile. Am încercat în permanenţă, cu mijloacele 
extrem de limitate care mi-au fost date, să ajung la un consens într-un 
Parlament pe care încă nu îl ştiam foarte bine. Nu trecea o zi fără să mă 
preocup de aceasta. Prin alegerea mea s-a dat o direcţie complet nouă 
în calitate de şef al Grupului. Mă puteam baza pe cei doisprezece ani 
de experienţă ca prim-ministru şi membru al Consiliului European, şi 
pe faptul că am fost preşedinte al PPE din 1990. Ambiţia mea era să 
conduc grupul cu autoritate şi să asigur un grad mai mare de coeziune 
prin acţiunile sale. Pentru a reuşi, a trebuit să depăşesc multă opoziţie şi 
să fac multe sacrificii personale.

Există două aspecte extrem de importante pe care nu le voi uita 
niciodată. Preşedinţia mea a coincis cu mandatul lui Jacques Santer în 
fruntea Comisiei Europene. Votul de încredere pentru Santer în calitate 
de preşedinte şi căderea lui ulterioară în dizgraţie m-au costat foarte 
mult, din punct de vedere personal şi politic. Am luptat din greu să 
apăr această Comisie atât în cadrul grupului nostru, cât şi în Parlament. 
La momentul respectiv m-am simţit ca şi cum aş fi luptat împotriva 
morilor de vânt. În afara acestei provocări deosebite, Forza Italia care 
a aderat la Grupul PPE s-a dovedit a fi una dintre sarcinile mele cele 
mai delicate, ca lider de grup. Cazul a fost extrem de complex, ca să 
nu spun exploziv, atât în Italia cât şi în Parlament, precum şi pe frontul 
meu din interior. Creştin-Democraţii Flamanzi, partidul meu, aveau să 
mă pedepsească pentru sprijinul acordării statutului de membru pentru 
Forza Italia. 
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Rolul jucat de către preşedinţii grupurilor politice este de o im-
portanţă vitală pentru Parlamentul European şi pentru partidele politi-
ce europene. Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt făcuţi pentru această 
sarcină. Din prima zi, nimeni nu este pe deplin şeful unui grup cu o 
asemenea varietate de politicieni – diferite naţionalităţi, sensibilităţi şi 
competenţe. A conduce un grup nu este o sarcină uşoară şi autoritatea 
este ceva ce trebuie câştigat. De asemenea, atmosfera de la Parlamentul 
European este total diferită de cea a parlamentelor naţionale. Alte obi-
ceiuri şi proceduri sunt puse la lucru, iar aici eşti mult mai îndepărtat de 
electorat comparativ cu politicienii de la nivel naţional.

Parlamentului i-au fost acordate puteri legislative încă de la Tratatul 
de la Maastricht şi, prin urmare, rolul unui preşedinte de grup a devenit 
mai important. Dar noi trebuia, de asemenea, să ne creştem baza de 
putere. Cu cine am fi putut să ne unim forţele cel mai bine, pentru a 
izbândi în interesul politicilor noastre ? De fapt, această provocare a 
crescut puterea noastră în Parlament în detrimentul socialiştilor. Acest 
fapt a fost de o importanţă fundamentală, în special pentru germani. 
Figurile de vârf din cadrul PPE s-au convins de acest lucru şi au crezut 
că aş putea avea succes mai repede. Pentru ceea ce ne-am luptat atât de 
greu la Maastricht acum trebuia să fie pus în practică. Combinaţia de 
lider de partid şi de grup – foarte apreciată de Helmut Kohl şi foarte 
mult în conformitate cu tradiţia germană – trebuia să ajute în acest sens. 
În această perioadă de cinci ani am fost în stare să cresc numărul de 
membri cu o treime, de la 157 la 201 deputaţi europeni.

Alegerea mea ca preşedinte al grupului PPE

Grupul nostru a avut trei lideri de la primele alegeri directe pentru 
Parlamentul European în 1979. Egon Klepsch din Germania a fost li-
derul grupului în 1977 şi a rămas aşa până când a devenit preşedinte al 
Parlamentului în 1992, cu excepţia unei perioade de doi ani, între 1982-
1984, atunci când italianul Paolo Barbi a ocupat poziţia. Leo Tindemans 
i-a succedat lui Klepsch în 1992 şi a rămas preşedinte până la alegerile 
din iunie 1994. În conformitate cu tradiţia de grup, preşedintele este 
ales înainte de prima sesiune plenară a Parlamentului. De asemenea, în 
conformitate cu tradiţia, mandatul legislativ de cinci ani este împărţit : 



Căderea lui Santer 175

preşedintele Parlamentului este ales la început pentru o perioadă de doi 
ani şi jumătate, urmată de alegerea unui nou preşedinte pentru alţi doi 
ani şi jumătate. Acesta este, de asemenea, cazul pentru toate poziţiile, 
precum preşedinţi şi vice-preşedinţi de comisii, delegaţi, coordonatori 
şi aşa mai departe. De fapt, această tradiţie a avut un efect negativ asu-
pra influenţei şi vizibilităţii Parlamentului.

Klepsch şi Tindemans nu au primit-o foarte bine. Cooperarea mea 
cu Tindemans în timpul preşedinţiei sale a mers foarte bine. A fost o 
chestiune de parcurs conform căreia liderii de partid şi de grup ar trebui 
să coopereze îndeaproape, pentru a asigura armonia şi maxima eficaci-
tate pentru PPE ca întreg  ; acest lucru este, de asemenea, motivul pentru 
care preşedintele de grup este un vicepreşedinte ex-officio al partidului. 
De asemenea, am fost în termeni buni cu Klepsch, în ciuda nemulţu-
mirii faţă de lipsa lui de hotărâre – în informarea cu privire la cererea 
pentru statutul de membru din partea Partidului Conservator britanic, 
de exemplu – şi faţă de modul în care a condus grupul. Helmut Kohl 
avea propriile planuri pentru grup şi pentru Parlament, şi ele erau destul 
de radicale. El l-a sprijinit pe Klepsch timp de ani de zile, dar a consi-
derat că acesta se afla la capăt de carieră politică în urma preşedinţiei 
Parlamentului din 1994. Nici Tindemans şi Kohl nu erau cei mai buni 
prieteni. Kohl a spus în 1992 că nu era de acord ca Tindemans să fie 
preşedinte. Când a fost ales, acest lucru l-a nemulţumit considerabil pe 
Kohl şi şi-a folosit influenţa cu prima ocazie care s-a ivit.

Kohl a convocat o întâlnire la Kanzlei în Bonn, în 1994, pentru ale-
gerea unui noul lider de grup. Marele absent a fost Günther Rinsche, li-
derul delegaţiei germane, care era un bun prieten al lui Kohl. Rinsche l-a 
sprijinit, de fapt, pe Tindemans în timpul alegerii sale în 1992. Mesajul 
lui Kohl a fost clar : Tindemans nu ar trebui să fie preşedinte, dar eu da. 
De îndată ce nu mai eram în cursa pentru preşedinţia Comisiei a fost la 
fel de clar ca lumina zilei pentru Kohl că ar trebui să joc un rol deplin în 
Parlamentului European. Tindemans a fost extrem de dezamăgit şi şi-a 
retras candidatura. Am fost ales lider cu o majoritate clară, cu 118 din 
136 voturi exprimate.

La alegerile din iunie din 1994, Grupul PPE a câştigat 157 locuri 
(în comparaţie cu cele 198 ale socialiştiilor şi 43 ale liberalilor). Grupul 
era format din delegaţiile partidelor membre ale PPE şi deputaţii con-
servatori britanici, care erau aliaţi grupului, dar nu erau membri ai par-
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tidului. Câştigasem 40 de locuri mai mult decât la ultimele alegeri eu-
ropene, când conservatorii britanici nu erau încă aliaţii grupului nostru. 
Obţinusem un status quo în comparaţie cu sfârşitul legislaturii prece-
dente, aşa cum făcuseră şi socialiştii şi liberalii. Deci echilibrul de forţe 
din Parlament nu s-a schimbat drastic. Lucrurile erau destul de diferite 
în cadrul grupului nostru. Delegaţia noastră italiană s-a redus ca urmare 
a imploziei Democrazia Cristiana. Mai mult, conservatorii au suferit o 
înfrângere grea la alegerile din Marea Britanie. Din fericire, aceste ob-
stacole au fost compensate de rezultatele bune obţinute de către CDU / 
CSU şi Partido Popular. Acesta din urmă a reuşit aproape să-şi dubleze 
numărul deputaţilor. 

Comisia Santer

Prim-ministrul Luxemburgului, Jacques Santer, a fost propus în 15 
iulie 1994 de către Consiliul European pentru a fi noul preşedinte al 
Comisiei. Mai înâi, Parlamentul urma să dezbată această propunere şi 
să îşi dea avizul prin intermediul unui vot de încredere asupra candida-
turii sale. A existat o opoziţie considerabilă faţă de Santer, atât în rândul 
celor în favoarea integrării europene, cât şi a celor împotriva ei, şi, de 
asemenea, ca reacţie la modul în care fusese administrată succesiunea 
lui Jacques Delors. Mai mult decât atât, acest lucru s-a dovedit a fi o 
problemă dificilă pentru mine personal. Problema mi-a revenit ca nou 
preşedinte al grupului, şi nu ştiu cum ar fi arătat destinul meu politic 
dacă nu aş fi reuşit să-l orientez pe Santer în condiţii de siguranţă prin 
intermediul Parlamentului. Ar fi fost o ruşine pentru un preşedinte PPE 
şi lider de grup să eşueze în a câştiga o majoritate în favoarea instalării 
unui preşedinte de Comisie aparţinând PPE, care, în plus, fusese propus 
de un Consiliu European, care includea mulţi lideri de guvern din PPE. 

Înainte de vot, a fost ţinută Conferinţa preşedinţilor – organul de 
preşedinţi al diferitelor grupuri din Parlamentul European –, în cursul 
căreia Kohl a apărat candidatura lui Santer. După aceasta, Santer a 
vorbit cu fiecare grup politic separat. Starea de spirit s-a întors foarte 
repede împotriva lui, în ciuda faptului că fusese propus în unanimita-
te de către Consiliul European. Rezistenţa a provenit în principal din 
partea socialiştilor, care au ignorat faptul că liderii guvernului socialist 
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respectiv din cadrul Consiliului vorbiseră în favoarea lui. Nu era sur-
prinzător faptul că oamenii vor privi la modul în care socialiştii vor 
vota – la urma urmei, ei formau cel mai mare grup din noul Parlament. 
Animozitatea vizavi de ceea ce fusese în Corfu era încă foarte prezentă. 
Prin acest vot, mulţi deputaţi europeni erau pregătiţi pentru răzbunare 
şi erau convinşi că Parlamentul ar putea să-şi facă simţită influenţa prin 
intermediul acestuia.

Cu cât ne apropiam mai aproape de momenul votului, cu atât mai 
puternică părea opoziţia. Îmi amintesc că ascultam ştirile în dimineaţa 
zilei de vot şi toţi comentatorii erau convinşi că Santer nu va fi ales. 
Lucrurile au devenit atât de dramatice, încât Kohl m-a sunat chiar îna-
inte de sesiunea plenară. „Te vei lupta“, a spus el cu tărie, şi imediat 
a intrat în legătură cu toţi şefii de guverne. În urma mutării lui Kohl, 
Felipe Gonzalez a reuşit să-i convingă pe socialiştii spanioli să voteze 
pentru Santer. Dar nu toţi şefii de guvern au rămas fideli angajamentului 
lor pentru Santer.

Pentru ca erau atât de multe în joc, am sugerat membrilor Grupului 
PPE să avem un vot pe linie de partid. Tindemans a ignorat decizia 
Grupului şi s-a abţinut de la vot. Santer a fost foarte furios pe acest lu-
cru. În cele din urmă, Santer a câştigat cu o marjă strâmtă : 260 în favoa-
rea sa, 238 împotrivă şi 23 abţineri. Putem mulţumi pentru sprijin soci-
aliştilor spanioli, inspiraţi de Felipe Gonzales, şi deputaţilor europeni ai 
Partido Social Democrata (PSD), partidul prim-ministrului portughez 
Anibal Cavaco Silva, care era pe atunci un membru al Grupului Liberal, 
pentru modificarea balanţei în favoarea lui Santer. Noua Comisie Santer 
şi-a intrat în rol în 23 ianuarie 1995, câştigând încă o dată cu o majori-
tate strâmtă la votul de încredere din 18 ianuarie.

Faptul că au existat dezbateri ample în Parlament cu privire la noul 
preşedinte al Comisiei Europene a fost un rezultat direct al Tratatului de 
la Maastricht. Pentru prima dată, au avut loc audieri speciale în comi-
siile parlamentare pentru a intervieva posibilii candidaţi pentru funcţia 
de comisar. Aceasta nu a mers foarte lin. De fapt, a implicat o dezbatere 
privind încrederea, precum şi audierile în comisii, un proces care a fost 
ulterior adoptat în articolele din Tratat.

În cadrul Comisiei Santer, şapte dintre cei cincisprezece comisari 
făceau parte din familia noastră politică. Au fost unele succese neaştep-
tate cum ar fi Mario Monti, Comisarul pentru Piaţa Internă, propus de 
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prim-ministrul italian Silvio Berlusconi, liderul Forza Italia. Monti era 
foarte apropiat de PPE şi astfel, printr-un accident, ne-am putut baza 
pe acest comisar excelent. Olandezul Hans van den Broek şi englezul 
Sir Leon Brittan au rămas pe poziţii de la Comisia Delors precedentă. 
Spaniolul Marcelino Oreja era nou, dar o piesă de marcă. Ca urmare a 
aderării Austriei la UE în 1995, guvernul l-a delegat pe Franz Fischler, 
care va deţine postul de Comisar pentru Agricultură timp de zece ani.

Extinderi „neutre“

Pe parcursul mandatului legislativ 1994-1999, relaţiile cu conserva-
torii britanici nu au fost întotdeauna uşoare, dar au fost pozitive pe an-
samblu. Şi ei au apreciat colaborarea cu Grupul PPE. Cu un efort consi-
derabil, am reuşit să obţin poziţiile comune adoptate în cadrul grupului, 
inclusiv de către britanici. Uneori aceştia votau încă în conformitate cu 
listele de vot propriu, dar diferenţele de opinie se făceau auzite pe plan 
intern. Căutarea unui consens a fost esenţială, astfel încât am putut con-
tinua să depunem eforturi pentru domeniile de cooperare legitime.

Din fericire, nu orice extindere a PPE a fost controversată. 
Österreichische Volkspartei (ÖVP, Partidul Popular Austriac) a fost un 
candidat clar pentru statutul de membru, deoarece exista deja o lungă 
tradiţie de colaborare cu aceştia. Dar, în urma alianţei noastre cu con-
servatorii, PPE a primit cereri de la alte partide conservatoare care nu 
aveau legături istorice cu creştin-democraţia. Partidele nordice conser-
vatoare, de exemplu, nu erau thatcheriene, ci pro-europene şi, adesea 
progresiste, din punct de vedere social.

Contactele cu noile partide membre erau pregătite în detaliu şi foar-
te bine. Secretarul general Thomas Jansen şi cu mine am mers într-o 
excursie în Scandinavia în acest scop, în 1992, în perioada premer-
gătoare extinderii Uniunii Europene. În Suedia, de exemplu, l-am în-
tâlnit pe prim-ministrul pro-european Carl Bildt şi pe Alf Svensson, 
vice-premier în guvernul coaliţiei de centru dreapta (1991-1994), şi el 
tot pro-european. Carl Bildt era liderul Moderata samlingspartiet, iar 
Alf Svensson, liderul Kristdemokratiska samhällspartiet, cunoscut din 
1996 drept Kristdemokraterna.

În cooperare cu Svensson am lucrat la aşa-numită formulă 
Mellanfjärden, al cărei nume a fost inspirat de satul idilic în care vom 
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stabili paşii pentru aderarea lor la statutul de membru PPE, în conformi-
tate cu statutul partidului. Aceste partide vor deveni, mai întâi, membri 
observatori, apoi membri asociaţi în cazul în care ţara lor devine un 
stat membru candidat, şi în cele din urmă membri cu drepturi depline, 
aşa cum a fost cazul cu ţările nordice în 1995. Doi politicieni proemi-
nenţi de sex feminin ai Moderata – Margaretha af Ugglas şi Gunilla 
Carlsson – au devenit vice-preşedinţi ai PPE şi au continuat să fie active 
în munca noastră.

Finlanda a avut, de asemenea, un mic partid creştin-democrat – 
Suomen Kristillinen, cunoscut sub numele de Kristillisdemokraatit 
din 2001 – dar din cauza euroscepticismului lor, ei au fost pentru noi 
nişte parteneri de negociere complicaţi. Conservatorul Kansallinen 
Kokoomus (Partidul Coaliţiei Naţionale), pe de altă parte, a fost foar-
te cooperant şi a avut o puternică orientare europeană  ; ei au jucat un 
rol foarte activ în PPE. Preşedintele de atunci al Kokoomus, Sauli 
Niininstö, a fost figura centrală în cursul negocierilor cu PPE. El a fost, 
de asemenea, ultimul preşedinte al Uniunii Democrate Europene (UDE, 
o organizaţie mai flexibilă de centru dreapta la nivel european) şi unul 
dintre arhitecţii şefi ai integrării UDE în PPE  ; ca recunoaştere pentru 
această realizare, a fost ales preşedinte de onoare al PPE. El a fost urmat 
ca lider al partidului de Ville Itälä, care a devenit deputat european în 
2004. De atunci, partidul a fost condus de către tânărul Jyrki Katainen. 
În 2006 el a fost ales vice-preşedinte al PPE, iar în martie 2007, partidul 
său a avut o prestaţie foarte bună în alegerile generale din Finlanda, 
unde a obţinut un plus de 10 locuri pentru a aduce totalul la 50, cu 
doar unul mai puţin decât partidul de centru al prim-ministrului Matti 
Vanhanen. Katainen a fost desemnat vice prim-ministru şi ministru al 
Finanţelor. În această calitate din urmă, el conduce, de asemenea, o 
reuniune neoficială a miniştrilor Ecofin PPE.

De asemenea, la scurt timp după ce deputaţii europeni conservatori 
danezi au aderat la Grupul PPE, partidul în sine a optat pentru adera-
rea la calitatea de membru cu drepturi depline al PPE. Liderul lor de 
partid şi prim-ministrul de lungă durată, Paul Schlüter, a jucat un rol-
cheie în realizarea Actul Unic European şi a Tratatului de la Maastricht. 
Interesant, conservatorul danez din Bruxelles, Harold Romer, fostul se-
cretar general al Parlamentului European, şi Niels Pedersen, fostul se-
cretar general al grupului nostru, au deţinut aceste posturi importante în 
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ciuda „greutăţii“ relativ mici a partidelor lor, comparativ cu alte partide 
membre ale PPE. Din păcate, DKF nu mai este partidul cel mai impor-
tant acasă. Începând cu anul 2001, conduşi de fostul lider de partid şi 
prim-ministru adjunct Bendt Bendtsen, care a fost urmat (începând cu 
septembrie 2008) de către Lene Espersen, aceştia au devenit partnerii 
mai mici într-o coaliţie cu liberalii.

Din păcate, norvegienii au respins aderarea la UE în două rânduri, 
prin referendumurile din 1972 şi 1994. Acest lucru nu ne-a împiedicat 
să avem relaţii bune cu Høyre, Partidul Conservator din Norvegia, cel 
mai pro-european partid din ţară. Fostul lider de partid Jan Petersen a 
fost un ministru al Afacerilor Externe de succes în al doilea guvern al 
lui Kjell Magne Bondevik. Petersen a fost de asemenea, o figură che-
ie în integrarea UDE în PPE, şi el, conducând de asemenea energic 
Grupul de lucru pe politici externe şi de securitate al PPE. Bondevik, 
preot în biserica luterană din Norvegia, este cel mai longeviv premi-
er ne-socialist al Norvegiei ; el a avut mandat între 1997-2000 şi între 
2001-2005. PPE a făcut mari eforturi pentru a aduce Høyre şi Kristelig 
Folkeparti mai aproape împreună, făcând posibil astfel ultimul guvern 
Bondevik. Kristelig Folkeparti (KrF) a fost mai mic decât Høyre, dar, 
datorită inspiratei conduceri a lui Bondevik, partidul nu a putut fi igno-
rat din punct de vedere politic. Orientarea anti UE a KrF i-a limitat 
însă implicarea în PPE, devenind un membru observator. Høyre, pe de 
altă parte, un membru asociat activ al PPE din 1995, a militat puternic 
pentru aderarea la UE înainte de cele două referendumuri eşuate şi a 
menţinut angajamentul pentru o viitoare încercare. 

Partidele nordice membre şi Moderaterna, în special, au avut o in-
fluenţă considerabilă în formularea aspectelor politicii economice în 
programul nostru. Ele au multe în comun cu modelul britanic, în vreme 
ce celelalte partide membre ale PPE urmează în mod tradiţional aşa-nu-
mitul model Rhineland. Acolo unde ţările nordice nu reuşesc să voteze, 
ele urmează întotdeauna decizia majorităţii. Ele joacă, de asemenea, un 
rol important în promovarea inovaţiilor la nivelul conducerii politice 
a PPE. Viceprim-ministrul finlandez Jyrki Katainen şi prim-ministrul 
suedez Fredrik Reinfeldt sunt bune exemple. Reinfeldt a fost un lider 
activ în mişcarea de tineret a PPE. Face parte din prima generaţie a fa-
miliei noastre politice care s-a maturizat în contextul politic european. 
El radiază de încredere cu privire la orientarea pro-europeană a PPE şi 
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faţă de poziţiile adoptate de partidelor noastre membre conservatoare 
din ţările nordice.

Din păcate, acest lucru nu este valabil şi pentru partidele creştin-
democrate din ţările nordice. Cu excepţia Kristdemokraterna suedeză, 
aceste mici partide creştin protestante sunt invariabil eurosceptice ; ele 
diferă puternic în acest sens de omologii lor nordici conservatori. În 
acelaşi timp, aceste partide menţin poziţii foarte conservatoare cu pri-
vire la aspectele etice, ca urmare fiind adesea pe nedrept considerate 
ca reacţionare. În opinia mea, le lipseşte unul din principiile noastre de 
bază, care este angajamentul pentru Europa şi pentru credinţa noastră 
că integrarea ar trebui să conducă la o Europă federală.

Ostatic în Porto

Faptul că atitudinea pro-europeană este de oimportanţă vitală pen-
tru acceptarea în PPE a fost foarte clar în momentul expulzării Centro 
Democrático Social (CDS, Centrul Democratic şi Social) portughez, 
în 1993. Acest partid a devenit tot mai naţionalist şi s-a opus ratificării 
Tratatului de la Maastricht. Chiar şi conservatorii britanici au ratificat 
Tratatul, deşi cu anumite puteri opt out (puteri excepţionale). 

Contactele cu partidele membre portugheze datează din zilele ce 
au urmat Revoluţiei Garoafelor. La începutul verii 1974, eu şi cole-
gul meu belgian, Charles-Ferdinand Nothomb, preşedinte al Creştin-
Democraţilor francofoni, ne-am întâlnit cu fondatorul Partidului Social-
Democrat (PSD), Francisco de Sá Carneiro. Acest strălucit conducător 
politic, care a apărut în timpul Revoluţiei Garoafelor, călătorea prin 
Europa în căutare de parteneriate politice. Am avut discuţii deschise şi 
pline de speranţă, dar câteva săptămâni mai târziu am auzit că a vrut să 
se alăture Internaţionalei Socialiste. Aderarea i-a fost refuzată şi în cele 
din urmă a ales să se alieze cu liberalii. Contactele cu Hans-Dietrich 
Genscher, liderul liberalilor germani, cel mai probabil a avut ceva de-a 
face cu asta.

Sá Carneiro a devenit prim-ministru al Portugaliei în 1980, formând 
şi conducând o coaliţie cu CDS. Din păcate, nu l-am mai întâlnit din 
nou, deoarece a dispărut într-un tragic accident, în 4 decembrie 1980 : 
atât el, cât şi partenera lui de viaţă (sua companheira), Snu Abecassis, 
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cât şi ministrul Apărării, creştin-democratul Adelino Amaro da Costa, 
şi-au pierdut viaţa în momentul în care avionul lor s-a prăbuşit la peri-
feria Lisabonei. Erau pe drum spre o reuniune la Porto în timpul campa-
niei pentru alegerile prezidenţiale. Mulţi portughezi sunt în continuare 
convinşi că a fost un sabotaj. Când am participat la ceremonia de în-
mormântare pentru cei doi miniştri în capela din Abbey Jeronimos din 
Lisabona, nu am putut să nu mă gândesc la atacul asupra Crystal Palace 
din Porto. Am trăit experienţa acestor evenimente acolo împreună cu 
preşedintele CDS Diogo Freitas do Amaral şi colegul său cel mai apro-
piat, Amaro da Costa.

Deoarece Sá Carneiro s-a alăturat liberalilor, Centro Democratico 
Social al lui Freitas do Amaral a devenit o opţiune pentru noi. În toam-
na anului 1974, am luat parte la formarea CDS de la Crystal Palace 
din Porto, în calitate de membru al unei delegaţii de creştin-demo-
craţi din Belgia şi Olanda, împreună cu alţi delegaţi din toată Europa 
şi din mişcarea de tineret a preşedintelui Giscard. Din Olanda a venit 
Roelof Kruisinga, foarte activ în acea perioadă şi mai târziu ministru al 
Apărării. Cu toate acestea el a demisionat din guvern ca semn de protest 
împotriva planurilor americane de fabricare a bombei cu neutroni.

În acea după-amiază, Crystal Palace a fost atacat de militanţii comu-
nişti. Ei au blocat intrarea principală şi au închis participanţii în interi-
or. Poliţia privea neputincioasă. Am fost ţinuţi ostatici toată noaptea şi 
mulţi se temeau că militanţii vor invada clădirea. Kruisinga a spus băr-
băteşte că ar trebui să fim pregătiţi să murim pentru idealurile noastre. 
Dar asediul a luat sfârşit în urma unui apel telefonic făcut de cineva din 
mişcarea de tineret a lui Giscard. Ei au reuşit să-l alerteze pe preşedin-
tele francez cu privire la situaţia periculoasă în care ne aflam. Acesta i-a 
cerut preşedintelui portughez să ia măsuri. Preşedintele a trimis paraşu-
tişti la Crystal Palace şi noi am fost eliberaţi până către dimineaţa de-
vreme. A trebuit să urcăm în maşinile care erau încă în parcare. Am stat 
acolo timp de câteva ore – tovarăşul meu de nenorocire, Frank Swaelen, 
care era secretarul-general al partidului meu şi cu mine – în automobilul 
lui Amaro da Costa, până când paraşutiştii au deschis drumul şi ne-au 
escortat înapoi la hotelurile noastre în centrul Lisabonei.

CDS s-a dezvoltat într-un partid creştin-democrat cu drepturi de-
pline şi a ajuns la guvernare în mai multe rânduri. Alături de Freitas do 
Amaral, Francisco Lucas Pires a fost una dintre figurile proeminente şi 
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un membru de frunte al Parlamentului. El şi câţiva colegi cu viziuni si-
milare au părăsit CDS, în urma presiunilor din partea preşedintelui par-
tidului Manuel Monteiro, care luase o linie anti-europeană şi s-a opus 
ratificării Tratatului de la Maastricht. Acesta este motivul pentru care 
statutul de membru al CDS-ului în PPE a fost revocat.

PSD, pe de altă parte, rămâne un partid lider în ţară. Am menţinut 
relaţii excelente cu fostul său conducător, fostul prim-ministru şi actu-
alul preşedinte al Portugaliei, Anibal Cavaco Silva. Am fost colegi în 
Consiliul European. Deja se crease o apropiere între PSD şi PPE. În 
1992, Thomas Jansen şi cu mine am vizitat Lisabona şi am avut discuţii 
detaliate cu Cavaco Silva. El se pronunţase în favoarea aderării la PPE 
şi era pregătit să părăsească grupul liberalilor europeni, ca urmare a 
pregătirile necesare de către ambele părţi. Marcelo Rebelo de Sousa, 
care a fost preşedintele partidului între 1996-1999, s-a implicat puternic 
şi s-a angajat el însuşi în acest demers, asumându-şi responsabilităţi 
corespunzătoare.

Nu a fost o coincidenţă faptul că în urma alegerilor din 1994, Grupul 
PPE şi-a ţinut atelierele de lucru la Lisabona, unde ministrul Afacerilor 
Externe José Manuel Durão Barroso s-a adresat grupului. În mai 1996, 
la Lisabona a avut loc de asemenea o întâlnire decisivă între liderii PSD 
şi o delegaţie PPE ce îi cuprindea pe Helmut Kohl, José María Aznar 
şi cu mine. În acelaşi an, deputaţii europeni PSD s-au alăturat Grupului 
PPE, iar mai târziu PSD a devenit membru cu drepturi depline al PPE. 
Cu acest nou membru, familia noastră politică avea, o dată în plus, un 
partener puternic şi de încredere în Portugalia.

Un rezultat concret al admiterii PSD în PPE a fost numirea lui Mario 
David în funcţia de secretar-general al Grupului PPE în 1997. El a ră-
mas în funcţie până în anul 1999. Înainte de aceasta, a fost secretar ge-
neral al Grupului Liberal din Parlamentul European. Numirea sa a fost 
un gest de apreciere pentru mişcarea realizată de deputaţii PSD, în care 
el a jucat un rol important. David a fost ales mai târziu vicepreşedinte 
al PPE la congresul partidului de la Roma, la finalul lui martie 2006. În 
1999, atunci când Barroso era preşedinte al PSD, el a fost, de asemenea, 
ales vicepreşedinte al PPE la congresul partidului de la Bruxelles şi, la 
scurt timp după aceasta, a devenit prim-ministru. Voi detalia aceasta 
ceva mai îmcolo, dar alegerea lui Barroso ca preşedinte al Comisiei 
în 2004 a fost un rezultat direct al intervenţiei PPE. Prietenia mea cu 
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Cavaco Silva continuă până în ziua de azi, şi am fost foarte emoţionat 
când am fost invitat ca oaspete de onoare la ceremonia în care el a depus 
jurământul în calitate de preşedinte al Portugaliei, în 2006.

Un rol pentru Parlament şi altul pentru PPE

Între timp, lucrurile au continuat să avanseze în UE. Parlamentul 
European a contribuit în continuare la procesul de integrare. La cinci 
ani după semnarea Tratatului de la Maastricht, a avut loc din nou o con-
ferinţă interguvernamentală a liderilor de guvern. Scopul a fost acela de 
a adapta instituţiile europene la extinderea UE. Structurile UE datau din 
Europa celor şase, care a crescut la cincisprezece şi se pregătea să inclu-
dă şi un mare număr de state membre candidate din Europa Centrală.

CIG-ul a avut loc la Amsterdam, în perioada 16-17 iunie 1997, şi 
a condus la un nou tratat – din nou sub preşedinţia olandeză. Cu toate 
acestea, Amsterdam nu a fost însă de acelaşi calibru ca şi Maastricht. 
Curând, a devenit evident faptul că UE era insuficient pregătit pentru 
extindere, dar era, de fapt, gata de aprofundarea chestiunii şi fac referire 
aici la puterile şi la rolul legislativ al Parlamentului. Un anumit succes 
ar putea fi consemnat, drept rezultat : extinderea co-deciziei şi oferirea 
unui grad mai mare de control Comisiei, de exemplu. Deşi Tratatul de 
la Amsterdam a intrat în vigoare doar în 1 mai 1999, în urma unui al 
doilea referendum desfăşurat în Irlanda în 1998, a avut loc o mare per-
turbare în „gospodăria“ europeană.

În contrast cu rolul meu în Actul Unic European şi Tratatul de la 
Maastricht, de data aceasta nu mai eram implicat direct în negocierile 
de la Amsterdam. Cu toate acestea, am urmărit evoluţiile îndeaproa-
pe. Ca preşedinte al Grupului PPE, am fost de multe ori într-o pozi-
ţia de a-mi exprima punctul de vedere în cadrul sesiunilor plenare ale 
Parlamentului. Pe lângă participarea mea la activităţile de zi cu zi ale 
PPE, noul tratat a fost dezbătut la un congres dedicat acestui scop, în 
Madrid, între 5-7 noiembrie 1995. Hans-Gert Pöttering, vice-preşedinte 
al Grupului la momentul respectiv, a redactat un document de congres 
chiar pe acest subiect. Mai mult decât atât, ca preşedinte PPE, am con-
dus summiturile PPE în cursul cărora au fost făcute pregătirile pentru 
Consiliile Europene, în special pe probleme cum ar fi evoluţiile insti-
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tuţionale, extinderea UE şi trecerea treptată la euro. Ultimul subiect a 
fost în principal cel care mi-a dat speranţă, de vreme ce era una din rea-
lizările de la Maastricht, la care am contribuit şi care a avut o influenţă 
clară asupra vieţii noastre de zi cu zi. Prin euro, Europa a devenit ceva 
tangibil în mâinile cetăţenilor săi.

Pentru prima dată, la Amsterdam, problema ocupării forţei de mun-
că a fost plasată în partea de sus a agendei politice. Capitolul Social 
European, pentru care britanicii au optat să-şi păstreze propriile com-
petenţe (opt out) la semnarea de la Maastricht, a fost integrat în noul 
tratat. Deşi chestiunea ocupării forţei de muncă a rămas foarte mult 
în competenţa statelor membre, congresul nostru de la Toulouse, din 
11 noiembrie 1997, a fost dedicat acestui subiect. Câteva zile mai târ-
ziu, o reuniune specială a Consiliului European de la Luxemburg a fost 
dedicată definirii politicii cu privire la nivelurile ridicate de şomaj. 
Economia socială de piaţă este unul dintre principiile noastre fonda-
toare, dar a fost cu greu dezvoltat până atunci. Ceea ce am încercat să 
schiţăm în momentul respectiv echivala cu un precursor al Agendei de 
la Lisabona. Dar extinderea era de asemenea pe ordinea de zi, deoarece 
deciziile trebuiau luate la începutul lunii decembrie.

Documentul congresului cu privire la globalizare, şomaj şi extin-
derea UE a cerut eforturi considerabile pentru a fi proiectat. Având în 
vedere diferenţe de sorginte naţională în politici a fost foarte greu să se 
ajungă la un consens. Propunerile prezentate de către ţările nordice erau 
în contradicţie cu principiile creştin-democrat care decurg din modelul 
Rhineland. Mai mult decât atât, un număr de reprezentanţi ai ţărilor 
candidate UE au avut întrebări cu privire la ritmul extinderii europene. 
În cele din urmă, s-a ajuns la un acord despre rezoluţia Congresului 
întocmită de către Hans-Gert Pöttering, precum şi asupra unui text de 
încheiere intitulat „Noi suntem cu toţii parte dintr-o lume“. Mai degrabă 
decât a ascunde anumite diferenţe, PPE a arătat încă o dată că puterea sa 
constă în capacitatea de a efectua dezbateri în profunzime cu perspecti-
va ajungerii la un program comun.
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Piloanele noastre italiene

Democrazia Cristiana a fost ani de zile unul dintre pilonii PPE. 
Creştin-democraţii italieni au fost membri fondatori ai partidului nostru 
şi au alcătuit una dintre cele mai puternice delegaţii din grupul nostru. 
Liderii lor, prin tradiţie, au jucat un rol proeminent în procesul de inte-
grare. De asemenea, am ajuns să cunosc modul în care partidul lucra pe 
frontul de acasă. Îmi aduc aminte de congrese lungi în care diferite gru-
puri politice se luptau pentru supremaţie. Îi cunoşteam personal pemulţi 
dintre liderii lor şi am fost prezent la înmormântarea lui Aldo Moro. 
Aceia erau anii când Democrazia Cristiana era omniprezentă.

Toate acestea s-au încheiat la începutul anilor 1990. Creştin-
democraţii italieni au pierdut puterea electorală şi pe cea politică, mai 
întâi la nivel naţional şi apoi la nivel european. Scandalul de corupţie 
Tangentopoli a pus capăt unui regim politic împotmolit în dispute in-
terne, inerţie şi guvernare instabilă. În urma unor înfrângeri succesive 
la urne şi după arestarea liderilor lor, unul câte unul, creştin-democraţii 
au părut că sunt în chinuri de moarte. O parte a reprezentanţilor lor au 
abandonat corabia care se scufunda, la timp pentru a se alătura altor 
partide sau pentru a înfiinţa noi mişcări politice. 

Cu toate acestea, s-a încercat oprirea dezintegrării şi regruparea 
partidului. Împreună cu Helmut Kohl, am fost invitat la un congres în 
Roma, în 27-29 iulie 1994, la care Rocco Buttiglione a fost ales secretar 
general –o poziţie comparabilă cu cea de preşedinte de partid. În timpul 
mesei din acea seară, Buttiglione, care este mai mult un academician 
decât un politician, m-a întrebat de ce e nevoie pentru a fi un bun lider 
de partid. Răspunsul meu a fost aceasta : „După ce acceptaţi această 
slujbă, trebuie să fiţi disponibil pentru partid douăzeci şi patru de ore pe 
zi. Un lider de partid trebuie să fie o persoană echilibrată, care se ridică 
deasupra diferitelor correnti, cineva care este în mod constant conştient 
şi informat cu privire la situaţia politică, se implică în formarea repre-
zentanţilor partidului său şi se preocupă de funcţionarea partidului“. 
Buttiglione nu putea produce consens, iar creştin-democraţii italieni 
s-au dezintegrat, în cele din urmă, sub conducerea sa.

Introducerea parţială a sistemului electoral majoritar s-a dovedit de 
asemenea în detrimentul unui partid precum Democrazia Cristiana care 
ocupase centrul timp de decenii. A avut loc o ruptură între centru-stânga 
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şi centru-dreapta. Ca succesor direct al Democrazia Cristiana, la înce-
putul anului 1994 a fost înfiinţat Partito Populare Italiano (PPI), numele 
său făcând trimitere la Partidul Popular Italian de dinainte de război 
al lui Don Luigi Sturzo. PPI a atras din ce în ce mai mulţi oameni cu 
înclinaţii de stânga, în vreme ce Centro Cristiano Democratico (CCD) 
i-a atras pe cei din dreapta.

Iniţial, PPE a refuzat să ţină partea cuiva şi a sprijinit toate eforturile 
de a reforma vechiul partid creştin-democrat. Paradoxal, relaţiile lor 
cu PPE a îndepărtat şi mai mult cele două partide. Deoarece situaţia 
risca să escaladeze, şi ca urmare a ameninţărilor de soluţionare a liti-
giilor, printre altele, PPE a forţat ambele părţi să ajungă la un acord, 
în caz contrar riscând să-şi piardă statutul de membru. Toate acestea 
au avut loc în timpul summitului PPE de la Cannes din 25 iunie 1995. 
În termeni europeni, PPE dorea să ofere o umbrelă pentru toţi creştin-
democraţii din Italia.

Toate acestea simbolizau impasul : în loc să se îngrijoreze cu privire 
la alegători, ei purtau război pentru o putere simbolică şi personală. 
Situaţia s-a deteriorat dramatic şi am simţit repercusiunile ei în Europa. 
Rezultatele alegerilor din 1994 au fost o catastrofă : creştin-democraţii 
italieni au scăzut de la 26 la 11 locuri. După alegeri, s-a sugerat ca 
membrii Forza Italia să se alăture Grupului PPE. S-a înţeles – şi pe 
bună dreptate – că majoritatea alegătorilor creştin-democraţi au votat 
pentru noua mişcare politică a lui Silvio Berlusconi. În mod similar, 
Berlusconi nu a ezitat să sublinieze faptul că mişcarea lui şi-a avut clar 
rădăcinile în tradiţia creştin-democrată din Italia.

Cu toate acestea, râul care separa cele două partide era încă mult 
prea adânc pentru a fi trecut. Imaginea controversată a lui Berlusconi 
a fost cea care a constituit în primul rând un obstacol. Nu exista nicio 
bază de sprijin pentru a realiza o apropiere rapidă a acestuia în cadrul 
Grupului PPE şi cu atât mai puţin în Italia. Nimeni nu era în favoarea 
separării bruşte de creştin-democraţii italieni cu care am colaborat atât 
de bine în Europa, pentru o formaţiune politică care nu doar că a ridicat 
îndoieli în cercurile politice, mass-media şi opinia publică, dar, în plus, 
a trăit doar câteva luni. Personal vorbind, nu eram în favoarea apropi-
erii imediate de Forza Italia şi poziţia mea a rămas neschimbată ani de 
zile. Poziţia lui Kohl trebuie înţeleasă în aceeaşi lumină : imediat după 
alegerile europene, în timpul Summit-ului PPE din 22 iunie 1994, el 
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s-a pronunţat împotriva aderării Forza Italia la Grupul PPE. Nu puteam 
ignora faptul că Berlusconi formase o coaliţie cu aşa-numiţii separatişti 
şi cu post-fasciştii. Numai Aznar a fost dispus de la început să-l accepte 
pe Berlusconi şi Forza Italia în PPE.

Această Forza Italia refuza în mod explicit să se numească partid, şi 
asta a fost de natură să creeze îndoială şi mai mare faţă de Berlusconi 
şi faţă de intenţiile sale. Cu toate acestea, el a încercat să păstreze con-
tactul cu PPE încă de la început. L-am întâlnit pentru prima dată în iulie 
1994. Având în vedere sensibilitatea chestiunii, discuţiile trebuiau să 
fie extrem de precaute. Am zburat în Italia singur pentru a-l întâlni în 
particular la casa sa de la Milano. Conversaţia s-a dovedit constructivă 
şi perspectivele Forza Italia de a se alătura familiei au crescut în timpul 
discuţiei, dar lucrurile nu au mers mai departe atunci.

Sistemul italian al partidelor politice a continuat să fie extrem de 
instabil, centrul, în special, fiind extrem de nestatornic. Deoarece creş-
tin-emocraţii erau împărţiţi în două tabere – cei care sprijineau guvernul 
şi cei din opoziţie – tendinţa spre regrupare la stânga şi la dreapta a con-
tinuat, deşi cu dificultate şi urmând diferite formaţiuni şi steaguri. PPI 
a format o alianţă cu Democratici a lui Romano Prodi pentru alegerile 
anticipate generale din aprilie 1996. Creştin-democraţii CCD au format 
o alianţă cu Forza Italia. Alţii au mers singuri la urne, e cazul Cristiano 
Democratici Uniti. O cooperare excelentă am avut cu delegaţia PPI din 
Parlament a lui Pierluigi Castagnetti. El aparţinea acelei bune tradiţii 
printre creştin-democraţii italieni care avea încredere într-un angaja-
ment pentru Europa. Dar, deoarece speranţa ca PPI să devină un partid 
de centru stabil şi puternic nu se materializa, nemulţumirea a început să 
crească – în special în Germania – la ideea că numai creştin-democraţii 
de stânga au găsit adăpost în PPE.

Iniţial deputaţii europeni ai Forza Italia au format propriul grup, 
Forza Europa. În acea vreme, regulamentele interne privind forma-
rea de grupuri în Parlament permiteau încă aceasta pe baza unui par-
tid (relativ mare). Încă din 1995, Forza Europa a format o alianţă cu 
Rassemblement pour la République (RPR), neo-gaulliştii francezi şi cu 
Fianna Fail irlandeză. Împreună, aceştia s-au numit Grupul Uniunea 
pentru Europa şi s-au descris ca fiind de dreapta, naţionalişti şi euro-
critici. Deoarece câţiva creştin-democraţi aparţineau celor aleşi pentru 
Forza Italia, existau contacte regulate în cadrul Parlamentului European. 
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Forza Italia a continuat, de asemenea, să insiste pe o cooperare mai 
strânsă cu Grupul PPE. S-au făcut încercări de armonizare a acţiunilor 
noastre în Parlament, în special pe probleme de politici. Din 1997, în fi-
ecare lună au avut loc reuniuni formale între şeful de delegaţie al Forza 
Italia, Claudio Azzolini, vice-preşedintele Grupului PPE, Hans-Gert 
Pöttering, Gerardo Galeote, un deputat european din Spania şi Pierluigi 
Castagnetti, şeful de delegaţie al PPI. Dar acest lucru nu a dus nicăieri 
în ceea ce priveşte cooperarea formală.

Forza Italia în cele din urmă

Situaţia s-a schimbat dramatic la sfârşitul anului 1997. Chiar înainte 
uneia din sesiunile plenare de la Strasbourg, am citit din întâmplare 
într-un ziar local că Forza Italia şi neo-gaulliştii planificau să formeze 
un nou partid european. Am fost uluit, la fel cum a fost şi Pöttering, 
care stătea alături de mine. Crearea unui partid nou, o alianţă durabilă 
la dreapta noastră, era o ameninţare serioasă pentru existenţa viitoa-
re a PPE, de vreme ce atracţia ei pentru partidele membre actuale şi 
viitoare ale PPE nu era de subestimat. Mai mult decât atât, eforturile 
depuse de PPE de a include partidele care nu erau creştin-democrate, 
dar împărtăşeau anumite valori similare, vor fi complet anulate. Mai 
mult decât oricine altcineva, Kohl se temea de un scenariu în care PPE 
va fi împărţit într-o aripă de stânga şi o aripă de dreapta. Poţi să ai cel 
mai bun program, dar dacă nu ai numerele, puţine lucruri se mai pot 
face, credea el. 

Faptul că aceste partide erau serioase, a devenit clar la conferin-
ţa de presă a lui Berlusconi şi a preşedintelui RPR, Philippe Séguin, 
din data de 18 decembrie 1997, la care au anunţat fondarea noului lor 
partid, Uniunea pentru Europa. Era clar ca lumina zilei că PPE trebuia 
să întreprindă o contra-ofensivă. În primul rând, trebuia să stabilim o 
relaţie permanentă cu Forza Italia. O alianţă cu neo-gaulliştii ar fi întărit 
considerabil, de asemenea, poziţia noastră în Franţa. Eu personal l-am 
contactat pe francez, Jean-Claude Pasty, preşedintele Grupului Uniunea 
pentru Europa din Parlamentul European. Era cu siguranţă bine-inten-
ţionat şi am fost capabil să dezvolt un mod eficient de cooperare cu 
el în Parlament. Dar el, de asemenea, avea iluzia că ar putea menţine 
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grupul chiar şi după alegerile europene din 1999. Greşea complet, de-
oarece neo-gaulliştii au aderat la Grupul PPE, iar el nu a mai revenit în 
Parlamentul European.

Discuţiile din „cabana“ de pe Rin

Când în primăvara anului 1998 a fost anunţată oficial înfiinţarea 
unui nou partid , lucrurile au început să se mişte foarte repede. Kohl 
a luat iniţiativa şi în 24 martie 1998 a invitat toţi jucătorii importanţi 
la cabana lui de pe Rin : prim-miniştrii José María Aznar din Spania, 
Jean-Luc Dehaene din Belgia şi Jean-Claude Juncker din Luxemburg, 
fostul prim-ministru suedez Carl Bildt, ministrul german de Finanţe şi 
preşedintele CSU, Theo Waigel, vicepreşedintele PPE şi liderul CDU 
Schleswig-Holstein, Ottfried Hennig şi cu mine. Klaus Welle, care era 
încă secretar general al PPE, a elaborat în prealabil un memorandum 
care a fost discutat în detaliu şi a fost modificat în timpul reuniunii. Am 
formulat verbal un text nou, în principal pentru că Welle nu a putut fi 
prezent în mod direct la nivelurile superioare de negociere. După aceea, 
am decis să pun pe hârtie deciziile luate la întâlnirea noastră, după care 
să cer acordul din partea tuturor celor prezenţi. Scopul a fost acela de a 
stabili o strategie care să consolideze structural PPE. Era necesar, prin 
urmare, ca Forzei Italia şi neo-gaulliştilor să li se permită să se alăture 
familiei noastre. O fuziune, de asemenea, trebuia să aibă loc între cele 
două organizaţii care abordau zona de centru-dreapta în Europa : PPE, 
în principal UE-centrică şi EDU, orientată către nivelurile naţionale. Cu 
scopul de a face organizaţia mai eficientă, trebuia să creştem numărul 
de lideri PPE care să participe la summiturile noastre.

În urma anilor de discuţii inutile, a transformărilor şi deschideri-
lor realizate, această întâlnire mi-a permis în calitate de preşedinte al 
PPE să ajut la maturizarea partidului. Vidul politic creat de implozia 
Democrazia Cristiana trebuia umplut şi exista cu adevărat doar un sin-
gur candidat care putea face asta : Forza Italia. Cu participarea liderului 
RPR, Alain Juppé, şi cu susţinerea preşedintelui Jacques Chirac, neo-
gaulliştii din Franţa au reuşit să scape de euroscepticismul lor şi au fost 
pe punctul de a se apropia de PPE. Întorcându-mă în noaptea aceea 
la Bruxelles cu maşina, am simţit că sunt un om fericit, dar nu ştiam 
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că zeii răzbunători aşteptau în culise pentru a mă arunca de la această 
înălţime pe stâncile de mai jos. Câţiva dintre participanţii cărora le era 
dificil să renunţe la UDE au fost mai puţin mulţumiţi. După acordurile 
clare făcute cu Kohl, era inevitabil ca organizaţia să fie integrată în 
PPE. Acest lucru avea să dureze doi ani, de vreme ce interesele perso-
nale şi inerţia celor aflaţi în funcţii aveau să cauzeze tocmai încetinirea 
procesului de transformare. Dar, în final, aceste interese s-au dovedit 
incapabile să oprească forţele de unitate, iar includereacelor de la UDE 
în PPE a fost în cele din urmă şi în mod oficial finalizată în 2002 la 
Congresul PPE din Estoril.

Deoarece deciziile luate în timpul dezbaterilor de la cabana lui Kohl 
au fost de mare importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a PPE, voi in-
clude textul complet aici. Nu erau destinate a fi citite de către străini, dar 
acum că obiectivele au fost practic realizate, nu mai sunt confidenţiale.

 1. Avem nevoie de un PPE, care, în conformitate cu principiile 
sale de bază, să rămână deschis includerii unor noi partide membre 
şi cooperării cu deputaţi europeni cu viziuni apropiate, în cadrul 
Grupului PPE. Aceste principii fondatoare sunt concepţia creştină 
a persoanei, patrimoniul nostru european (o Europă „comunitară“ 
împreună cu principiul subsidiarităţii), precum şi o economie soci-
ală de piaţă.
 2. PPE, în urma extinderii sale în ultimii ani, a devenit o mişcare 
politică largă a partidelor populare care provin din diferite contexte 
geografice, istorice şi culturale. Noi nu mai suntem exclusiv creş-
tin-democraţi (creştin-sociali), dar, de asemenea, aderăm la valori 
conservatoare şi liberale. 
 3. PPE trebuie să rămână un jucător-cheie. Dacă ne limităm doar la 
forma prezentă, nu vom realiza o poziţie majoritară. Ar trebui să ne 
gândim la noi membri. Printre altele, un partid european nu se poate 
limita numai la partidele Uniunii Europene. Din acest motiv, ar tre-
bui să acceptăm în rândurile noastre partide din ţările candidate din 
Europa Centrală şi de Est.
 4. În cazul în care va fi fondat partidul Uniunea pentru Europa, 
aceasta ar avea serioase consecinţe şi ar constitui o ameninţare seri-
oasă. Am fost cu toţii de acord că trebuie să prevenim acest lucru.
 5. În vederea prevenirii formării partidului Uniunea pentru Europa, 
am putea lua o serie de iniţiative importante pe termen scurt :
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a. Să menţinem şi să consolidăm cooperarea cu deputaţii euro-
peni conservatori din Marea Britanie ;
b. Să convingem RPR să-şi onoreze angajamentul său din 1994, 
ce specifică faptul că membrii lor din Parlamentul European vor 
deveni membri ai Grupului PPE (sau, eventual, membri asociaţi). 
În cazul în care depun cererea, ar trebui să determinăm ca RPR să 
devină un partid membru al PPE ;
c. Să încurajăm formarea unui partid de centru în Italia, cu sco-
pul de a reînnoi legăturile cu votanţii foştilor creştin-democraţi. 
Dacă membrii Forza Europa din Parlamentul European sunt pre-
gătiţi, fie ca delegaţie, fie individual, pentru a deveni asociaţi ai 
Grupului PPE, grupul ar trebui să deţină o majoritate de voturi în 
această privinţă ;
d. Să invităm lideri de opoziţie din partidele PPE la summiturile 
PPE, precum şi alte partide care lucrează împreună cu PPE. Acest 
lucru va ajuta la întărirea legăturilor politice şi individuale şi va 
exclude formarea unui partid competitiv european. 

 6. Reuniunile la nivel înalt ale PPE ar trebui să aibă loc mai des şi 
în diferite formate. Pregătirile practice pentru Consiliul European ar 
trebui să continue în actualul lor cadru restrâns, dar liderii partidelor 
de opoziţie din cadrul PPE ar putea participa la discuţii şi decizii 
privind alte aspecte.
 7. Suntem cu toţii în unanimitate de acord să desfiinţăm EDU şi să 
o integrăm în PPE.
Toate partidele reprezentate la această întâlnire trebuie să părăseas-

că EDU înainte de sfârşitul lui 1998. Este vital ca un calendar clar să fie 
convenit în acest sens.

Bonn, 24 martie 1998

O majoritate clară

Nodul gordian a fost tăiat pentru totdeauna, la începutul lunii mai. 
Berlusconi nu a reuşit să apară la ceremonia de inaugurare oficială a 
Uniunii pentru Europa în Dublin, pe 7 mai. În 12 mai, am respins o 
propunere de ultim moment adusă la cunoştinţă de către reprezentanţii 
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lor – după ce Forza Italia s-a retras – şi anume un fel de confederaţie 
ce implica PPE, Uniunea pentru Europa şi liberalii europeni. Această 
propunere a fost absolut inacceptabilă pentru noi, dat fiind că ar fi tre-
buit să renunţăm la ambiţia noastră de a aduce împreună şi a reprezenta 
toate forţele de centru-dreapta din Europa. Am primit un mandat de la 
preşedinţie pentru a începe, în numele Grupului, negocieri oficiale cu 
reprezentanţi ai Forza Italia în Parlamentul European.

În ziua următoare au fost iniţiate procedurile oficiale pentru statutul 
de membru. A fost înfiinţată o „delegaţie de contact“ pentru a avea grijă 
de procedură. Oponenţii Forza Italia au profitat de fiecare pas pentru 
a pune sub semnul întrebării fundamentele întregii afaceri în discuţie, 
în asemenea măsură încât aspecte banale precum componenţa delega-
ţiei a trebuit să fie supusă unui vot obligatoriu. În cele din urmă am 
plecat la Milano, delegaţia oficială incluzându-i pe vicepreşedintele 
Hans-Gert Pöttering şi pe secretarul general Mario David. Elicopterul 
lui Berlusconi ne aştepta când am ajuns şi am fost transportaţi la vila 
lui. Acolo şi fără alte formalităţi, el personal ne-a dat acordul definitiv. 
Acordul a fost surprins cu aparatul de fotografiat de Mario David.

În 2 iunie, Grupul şi-a dat aprobarea pentru negocierile oficiale. 
Şeful de delegaţie al Forza Italia a declarat apoi în scris că acceptă po-
liticile PPE. Analog procedurilor noastre realizate la aderarea conserva-
torilor, în 9 iunie a avut loc în spatele uşilor deschise votul cu privire 
la acceptarea fiecărui membru al Grupului Forza Europa. Aceasta a dat 
opoziţiei interne posibilitatea de a se mobiliza pentru ultima dată. Şi ce 
spectacol de opoziţie a fost ! Rezistenţa a venit ca şi înainte, din partea 
PPI italian şi a membrilor din Benelux. Aceşti adversari au fost absenţi 
iniţial, în speranţa că cvorumul necesar nu va fi niciodată atins. Când a 
devenit clar că era prezent deja un număr suficient de membri ai grupu-
lui, care puteau participa la vot, ei s-au înghesuit în sala de consiliu să 
voteze împotriva propunerii, în speranţa că nu va fi obţinută din nou o 
majoritate. Dintr-un total de 136 prezenţi, 95 au votat pentru membrii 
grupului şi 35 împotriva moţiunii, împreună cu câteva abţineri şi câteva 
voturi anulate. În baza acestei majorităţi clare, douăzeci de deputaţi ai 
Forza Italia au devenit membri ai Grupului PPE.
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Îndoieli cu privire la opoziţie

Spre surprinderea tuturor, numărul de disidenţi a fost destul de limi-
tat. Jucând la galerie, ei şi-au apărat poziţiile ca fiind bazate pe principii 
şi convingeri fundamentale, dar, de fapt, au existat numeroase interese 
materiale (cu cât e mai mare grupul, cu atât e mai limitată influenţa re-
lativă a delegaţiilor mai mici) – fiind de luat în calcul şi consolidări ale 
imaginii printre susţinătorii lor. Numai cei din inima Grupului au avut o 
viziune destul de repede. Pentru lumea din afară, ei erau creştin-demo-
craţi „veritabili“, iar eu – cel care a trebuit să aducă întreaga operaţiune 
la o concluzie pozitivă – am ajuns să fiu considerat aproape un eretic, cu 
toate consecinţele care au decurs de aici. Nu port nimănui pică, dar mi-a 
fost adus în atenţie faptul că, în mod ironic, membrii opoziţiei nu au 
refuzat niciodată invitaţii de participare la conferinţele partidului Forza 
Italia din locuri însorite şi nici nu au fost luaţi foarte în serios de către 
propriii suporteri de acasă cu privire la rezistenţa faţă de Forza Italia.

Aşadar, statutul de membru al Forza Italia a provocat agitaţie con-
siderabilă, dar situaţia în cadrul Grupului a revenit la normal în curând. 
Într-o perioadă foarte scurtă , a devenit clar faptul că noii membri erau 
extrem de constructivi în abordarea lor. Critica a încetat printre cei care 
lucraseră cu deputaţii europeni ai Forza Italia în mod regulat, şi cu care 
drept rezultat, stabiliseră relaţii excelente de lucru. În interior, nu a exis-
tat nicio problemă în cadrul Grupului. Lumea exterioară a continuat să 
echivaleze Forza Italia cu Berlusconi, destul de nedrept. De fapt, acesta 
este cazul şi în continuare. Puţin sau nimic nu s-a auzit spunându-se 
vreodată despre rezultatele sau stabilitatea celui de-al doilea guvern 
Berlusconi, primul din istoria Italiei care a dus până la capăt un mandat 
de cinci ani. Nimeni nu i-a acordat credit lui Berlusconi la desemnarea 
a trei excelenţi comisari, şi anume Mario Monti, actualul ministru de 
Externe, Franco Frattini şi fostul deputat şi vicepreşedinte timp de două 
mandate în PPE Antonio Tajani, astăzi membru al Comisiei Europene.

Ruptura de Prodi

Statutul de membru în Grupul PPE al Forza Italia nu a fost lipsit de 
consecinţe. Deoarece Grupul s-a extins cu douăzeci de deputaţi, dife-
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renţa dintre aceasta şi socialişti a fost redus la cincisprezece, spre furia 
şefului lor, Pauline Green. În cadrul grupului, relaţiile bune de lucru 
cu Forza Italia au jucat un rol important în admiterea lor în calitate de 
membru cu drepturi depline în Partid. În plus, prăbuşirea Uniunii pentru 
Europa i-a făcut pe neo-gaullişti să se apropie şi mai mult de direcţia 
noastră. 

Relaţiile în cadrul delegaţiei italiene a Grupului PPE au fost total 
modificate. Deputaţii PPI nu mai erau cel mai mare grup italian în de-
legaţie şi foştii lor adversari, creştin-democraţii de dreapta, formaseră 
acum un front unit cu reprezentanţii Forza Italia.

Personal, nu eram în favoarea urmăririi politicii naţionale la nivel 
european, dar Romano Prodi nu i-a lăsat PPE nicio o şansă. Prodi a 
fost principalul adversar al lui Berlusconi între 1996- 998, când a fost 
prim-ministru. Profesor, tehnocrat şi catolic practicant, Romano Prodi 
era foarte apropiat de creştin-democraţie, din punct de vedere ideologic 
vorbind. Din punct de vedere al unui partid politic, el avea înclinaţii 
spre PPI, deşi nu a fost niciodată membru de partid. Pentru că fusese 
prim-ministru al Italiei, era logic ca Prodi să fie prezent la summitul 
PPE. Acesta a fost cazul în 10 iulie 1996, la Luxemburg. Prodi era pe 
atunci preşedinte al Consiliului European şi a fost admirat pentru mai 
mult sau mai puţin reuşita aşezare a Italiei pe drumul cel bun pentru 
participarea la Uniunea Economică şi Monetară. El a fost un oaspete 
binevenit la evenimentele PPE, aşa cum s-a întâmplat la Congresul de 
la Toulouse din noiembrie 1997, de exemplu.

La începutul lunii iunie 1998, când Grupul PPE a optat ferm pentru 
a aborda Forza Italia, Prodi a trântit uşa. El a refuzat să vină la Summit-
ul PPE de la Cardiff din 14 iunie şi a anulat toate invitaţiile până cînd 
PPE urma să rupă toate legăturile cu Berlusconi. În ciuda faptului că 
fusese prim-ministru, nu era deloc timid în folosirea limbajului nediplo-
matic şi a ales un atac în toată forţa. Am regretat reacţia lui puternică şi 
am încercat să explic şi să justific noua situaţie din punctul de vedere al 
PPE, dar nu am putut să cedez rugăminţilor sale. De asemenea, am spus 
răspicat că întreaga afacere era extrem de delicată pentru mine personal, 
dar că acţiunea politică necesită decizie şi perseverenţă : „Intenţionez 
cu tărie să îmi urmez credinţa personală de-a lungul drumului, chiar 
dacă aceasta mă plasează într-o poziţie dificilă în relaţia cu prietenii mei 
cei mai apropiaţi“. Liderii de la Summit-ul PPE de la Cardiff au fost de 
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acord cu analiza mea, dar au subliniat că Prodi ar trebui să continue să 
fie invitat. Şi totuşi, Prodi a rămas departe de noi. Relaţiile sale cu PPE 
nu aveau să mai fie nicicând normale – lucrul acesta va deveni vizibil 
în anii care au urmat.

Prodi a fost intim convins că Helmut Kohl a fost factorul decisiv în 
acceptarea deputaţilor Forza Italia. În timpul unei discuţii telefonice el 
mi-a spus deschis : „Dacă asta e ceea ce vrea Helmut Kohl, atunci asta 
e ceea ce se va întâmpla“. Prodi nu a reuşit să înţeleagă că însuşi Kohl 
avea îndoieli şi ca urmare nu a vrut să influenţeze decizia Grupului în 
niciun fel. Acest lucru a fost în contrast izbitor cu acţiunea hotărâtă a 
lui Kohl de la începutul anilor 1990 de a-i accepta ca membri pe con-
servatorii britanici. Chiar în avionul ce îl purta la Summit-ul PPE de 
la Cardiff, a început o discuţie aprinsă cu consilierii săi, în care şi-a 
exprimat îndoielile cu privire la corectitudinea deciziei Grupului PPE. 
Kohl a devenit un prieten apropiat al lui Prodi şi a fost cu siguranţă 
împotriva abandonării lui. Cu toate acestea, consensul atins printre li-
derii Summit-ului PPE de la Cardiff a fost atât de puternic, încât el l-a 
acceptat pe deplin.

Grupul Atena

Relaţiile de lucru cu Forza Italia în Parlament au fost bune. Ca 
rezultat, protestul din partea PPI şi a Benelux-ului a trecut către par-
tidele naţionale – dovadă că a construi imaginea printre susţinători a 
avut cea mai importantă însemnătate. În 23 iunie 1998 – la treizeci şi 
cinci de ani de la înfiinţarea Grupului Creştin-Democrat în Adunarea 
Comună a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, predeceso-
rul Parlamentului European – liderii de partid ai creştin-democraţilor 
belgieni, olandezi, luxemburghezi, basci şi catalani împreună cu Fine 
Gael irlandez şi PPI italian a înfiinţat Grupul Atena – după Programul 
de Bază de la Atena (1992). Preşedinţii de partid au fost Marc VanPeel, 
Philippe Maystadt, Hans Helgers, Erna Hennicot-Schoepges, Xabier 
Arzalluz, Josep Duran i Leida, John Bruton şi Franco Marini.

Grupul a fost prezidat de John Bruton, prim-ministru al Irlandei 
la momentul respectiv şi mai târziu vicepreşedinte al PPE. Acţionând 
împreună, liderii partidului au dorit să influenţeze deciziile politice 
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în cadrul PPE şi, de asemenea, să protejeze principiile fondatoare ale 
Programului de Bază. Ei erau de părere că rădăcinile creştin-democrate 
ale PPE erau în pericol, chiar dacă fiecare partid membru nou, inclusiv 
Forza Italia, a fost obligat să accepte programul. Acţiunile lor au rămas 
limitate la aproximativ patru adunări şi din câte ştiu nimic însemnat nu 
a apărut vreodată din ele. 

François Bayrou şi Consiliul PPE

Extinderea familiei noastre politice a avut, de asemenea, repercu-
siuni asupra structurii sale. Ne-am confruntat cu o provocare dublă : 
schimbarea partidului pentru a se adapta la numărul crescător de noi 
partide membre (extinderea), în acelaşi timp stimulându-se dezbate-
rea politică (aprofundarea), care devenea din ce în ce mai importantă. 
Congresele PPE şi reuniunile parlamentului partidului, cunoscute şi sub 
numele de „Biroul politic“ – un termen asupra căruia continui să am re-
zerve serioase – au crescut considerabil ca mărime, dar nu reprezentau 
o ameninţare reală cu privire la funcţionarea acestor organe. Acesta nu 
era şi cazul cu reuniunile summit-ului şefilor PPE de stat şi de guvern, 
care s-a dovedit mult mai dificil. Urmând o sugestie a lui Kohl, reuniu-
nile PPE la nivel înalt au fost rezervate pentru şefii de stat şi de guvern, 
aşa cum s-a întâmplat în timpul Maastricht-ului, de exemplu. Kohl a 
dorit să limiteze numărul de participanţi cu orice preţ, pentru că obser-
vase că reuniunile de mai mult de douăzeci de persoane nu erau efici-
ente. Cu toate acestea, în timp ce Partidul se extindea şi pentru că din 
1998 era greu să nu ai reuniuni la nivel înalt, fără a invita CDU / CSU, 
care nu erau în guvernul federal, atât liderii de guvern, cât şi de opozi-
ţie au fost sistematic invitaţi la summitul PPE. Ulterior au fost făcute 
distincţii formale între summiturile „statutare“ ale PPE care cuprindeau 
prim-miniştri PPE şi prim-miniştri adjuncţi, preşedinţi de partid şi lideri 
ai opoziţiei, şi summiturile „extinse“ ale PPE, la care reprezentanţi ai 
partidelor membre asociate şi observatori puteau, de asemenea, fi invi-
taţi. În practică, summiturile PPE erau invariabil summit-uri „extinse“.

Liderilor de partid care erau în opoziţie sau care nu erau prim-mi-
niştri le-a fost mai uşor să se implice mai îndeaproape în funcţionare a 
PPE – şi aici vorbesc de Aznar şi Juncker, care nu erau încă prim-mi-
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niştri în momentul respectiv. Astfel, alături de summit-ul PPE, a fost 
format iniţial un „consiliul PPE“. Fondatorii Consiliului de la Congresul 
Madrid, în noiembrie 1995, mi-au prezentat posibilitatea de a-i acorda 
lui François Bayrou un loc mai proeminent în cadrul PPE. Nu era niciun 
loc pentru el în Preşedinţie, iar francezii trebuiau să fie reprezentaţi într-
un fel sau altul în conducerea partidului. Cu toate acestea s-a întâmplat 
ceva faţă de care am avut întotdeauna teamă : consiliul avea să se nască 
mort. Curând după aceea, Juncker şi Aznar au devenit prim-miniştri şi 
membri ai summit-ului, nemaifiind necesari Consiliului. Încercarea de 
a implica mai mult preşedinţii partidelor membre în funcţionarea PPE a 
eşuat. Bayrou a făcut prea puţin sau nimic pentru a motiva Consiliul. În 
cele câteva ocazii în care a participat, i-am dat posibilitatea de a prezida 
întâlnirea. Dar niciodată nu a avut nimic pregătit. Odată mi-a mărturi-
sit : „Eu te admir cu adevărat. Cum poţi sta şi asculta ore întregi toate 
aceste prostii şi să încerci să le dai un sens ? Eu nu am nici răbdarea şi 
nici temperamentul pentru aşa ceva“. Şi aceasta era într-adevăr realita-
tea. Inutil să mai spunem, Consiliul a fost eliminat în curând.

Organismul de conducere din cadrul Parlamentului

Ca preşedinte de Grup, am fost membru al Conferinţei preşe-
dinţilor, reuniunea preşedinţilor de grupuri condusă de preşedintele 
Parlamentului European. Această conferinţă a fost organul de condu-
cere din cadrul Parlamentului. Conferinţa se ocupa de problemele po-
litice şi dacă niciun consens nu putea fi atins se desfăşura un vot în 
care fiecare preşedinte avea un vot în funcţie de numărul de membri ai 
propriului grup. Spre supărarea mea, funcţionarii publici aveau nevoie 
adesea de minute bune pentru a aduna voturile pe calculatoarele lor ! 
Cu toate acestea, era o companie politică variată şi interesantă în care 
politica era discutată cu multă cunoaştere şi înţelegere. Pauline Green îi 
reprezenta pe socialişti în cadrul Conferinţei. Grupul liberal era repre-
zentat de olandezul Gijs de Vries, iar mai târziu de irlandezul Pat Cox. 
De Vries a fost coordonator UE pentru lupta împotriva terorismului, 
între 2004 – 2007, iar Cox a fost preşedintele Parlamentului European, 
între 2002 - 2004. La început, Jean-Claude Pasty participa la conferinţă 
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în numele Rassemblement des Démocrates Européens, iar mai târziu în 
numele Grupului Uniunii pentru Europa.

Cele trei familii politice tradiţionale din Parlament – creştin- de-
mocraţii, socialiştii şi liberalii – au toate o orientare pronunţată spre 
Europa. Ei au fost avocaţii unei integrări şi mai ample. Extrema dreaptă 
şi extrema stângă sunt aliaţi unii altora în rezistenţa lor faţă de promo-
varea integrării. În perioadei mandatului legislativ 1994-1999, centrul 
stânga (socialiştii, verzii şi foştii comunişti) au avut o majoritate abso-
lută, dar am încercat să ajung la acorduri politice cu colega mea socia-
listă din acea vreme, Pauline Green. Acesta a fost cazul atunci când s-a 
ajuns la alegerea unui nou preşedinte al Parlamentului. Am convenit 
în timpul primelor mele zile ca lider de grup că vom sprijini candida-
tul socialist pentru preşedinţie în timpul primei jumătăţi de legislatură 
şi vom permite candidatului PPE să-l înlocuiască în timpul celei de-a 
doua jumătăţi. Acest lucru a adus în prim-plan doi preşedinţi excelenţi : 
germanul Klaus Hänsch pentru socialişti şi spaniolul José María Gil-
Robles pentru PPE.

Pentru a afla ce fel de persoană eram – eram nou în Parlament în 
1994 – Green s-a dus la comisarul european Karel Van Miert, un socia-
list belgian, pentru a-i cere părerea. Să fii atât preşedinte de grup, cât şi 
preşedinte de partid era foarte neobişnuit pentru socialişti. Cooperarea 
mea cu Green a fost profesionistă şi eficientă. Ea era un politician labu-
rist britanic pro-european, deşi, spre deosebire de mine, făcea politică 
în termenii unui model majoritar. Cu alte cuvinte, punctul ei de refe-
rinţă era parlamentarismul majoritar britanic sau modelul Westminster. 
Având în vedere fundalul meu belgian, am fost mult mai înclinat să caut 
consens şi să formez coaliţii. Cooperarea noastră a fost vitală pentru 
buna funcţionare a Parlamentului, deoarece numai cooperarea combi-
nată din ambele noastre grupuri putea oferi o majoritate stabilă. Acest 
lucru a devenit clar de la rundele de votare în timpul sesiunilor plenare. 
Adesea trebuia să avertizez grupul nostru în avans – existau acei par-
lamentari ce promovau o linie dură şi care credeau că ar putea obţine 
orice – că putem atinge întotdeauna o majoritate cu ajutorul socialişti-
lor. Începând de la Maastricht, Parlamentul European a fost pe picior de 
egalitate cu Consiliul în termeni legislativi pe o serie de probleme, cu 
condiţia ca modificările să fie trecute cu o majoritate absolută din partea 
deputaţilor europeni (aşa-numita procedură de co-decizie).
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Încercările de a administra o serie de neajunsuri, cum ar fi lipsa 
unui statut uniform sau salariul deputaţilor europeni, sau cum să scapi 
de abuzurile flagrante, precum acordarea infamă a unei sume forfetare 
fără taxă pentru cheltuieli de deplasare, păreau imposibil de realizat, 
spre uimirea mea. Tentativele serioase de a reglementa aceste probleme 
au fost boicotate de nenumărate ori. Opinii pro şi contra se găseau în 
fiecare grup. O mică minoritate s-a îngrozit de continua degradare a 
reputaţiei Parlamentului ; marea majoritate a deputaţilor europeni era 
prea puţin îngrijorată de întreaga afacere, dacă nu chiar deloc. Oare nu 
ne luptaserăm pentru toate acestea la Maastricht ?

Dialogul cu Bisericile ortodoxe

Una dintre cele mai importante iniţiative pe care mi-am asumat-o ca 
lider al grupului a fost aceea de a începe un dialog religios cu Bisericile 
Ortodoxe. Chiar dacă scopul meu a fost să stabilim un dialog cu con-
ducerea tuturor confesiunilor religioase majore din Europa, singurul 
lider care a răspuns pozitiv la iniţiativa mea a fost Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu I al Constantinopolului, un lider luminat, care cunoştea 
confruntări zilnice la sediul Bisericii Ortodoxe din Istanbul, Turcia. 
Dialogul dintre PPE şi Bisericile Ortodoxe a fost lansat pentru prima 
dată între 27-28 aprilie 1996, la Salonic, şi a avut loc în fiecare an în-
cepând de atunci. Cu ani în urmă eram consideraţi partidul Vaticanului. 
Astăzi, una dintre caracteristicile principale ale PPE este caracterul său 
multi-confesional. Biserica Catolică păstrează o influenţă importantă 
asupra filosofiei noastre de bază, prin enciclicele sale şi învăţăturile cu 
privire la problemele sociale. Bisericile Ortodoxe sunt cunoscute pentru 
legăturile lor strânse cu politica şi au fost deschise dialogului politic, 
mai ales cu PPE. Deoarece întâlnirile cu Bisericile Ortodoxe au loc de 
multe ori la Istanbul, a început să fie acordată o atenţie sporită relaţiilor 
Europei cu Islamul.

Colaborarea mea cu partidul şi Grupul a fost determinată de agen-
da Parlamentului. Sesiunile plenare durau câte o săptămână întreagă şi 
aveau loc la Strasbourg în fiecare lună. Acea săptămână era, de aseme-
nea, plină de alte reuniuni şi această enormă concentraţie de activitate 
devenea pur şi simplu imposibil de gestionat. Ajungeam lunea şi de la 
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prima oră a dimineţii eram prins în angrenajul reuniunilor de grup, adu-
nărilor Conferinţei preşedinţilor, sesiunilor plenare şi aşa mai departe. 
În calitate de preşedinte al Grupului PPE, trebuia să fiu pregătit tot-
deauna, în special atunci când voturile erau exprimate la începutul sau 
la sfârşitul săptămânii. De vreme ce un număr considerabil de deputaţi 
europeni fie nu ajunseseră la timp sau plecaseră deja, un număr limitat 
de voturi putea înclina balanţa într-o direcţie sau alta.

Zilele de luni, marţi, miercuri şi joi erau rezervate pentru sesiunile 
plenare. Rundele de vot se desfăşurau în după-amiezele de joi sau vineri 
dimineaţa. Alături de săptămâna de circumscripţie, în care îmi dedicam 
timpul complet partidului, la Bruxelles erau două săptămâni de reuniuni 
ale comisiilor şi o săptămână de întâlniri de grup şi delegaţie, şi asta 
în fiecare lună, împreună cu şedinţa plenară suplimentară. Camioanele 
pline cu cutii de metal care fac drumul dus-întors între Bruxelles şi 
Strasbourg sunt legendare. Noile clădiri din Strasbourg, utilizate numai 
patru zile pe lună, costă contribuabilii europeni 1,5 miliarde de euro.

Ca preşedinte al grupului PPE, am ţinut numeroase discursuri şi 
m-am întâlnit cu nenumăraţi demnitari, inclusiv şefi de guverne care 
prezidau Consiliul European, la fiecare şase luni. Aceste întâlniri au 
avut loc în principal la Bruxelles şi Strasbourg, dar nu întotdeauna. În 
martie 1997, Grupul a participat la o audienţă cu Papa Ioan Paul al II-
lea la Vatican, pentru a patruzecea aniversare a Tratatului de la Roma. 
Papa era încă în stare bună de sănătate în acel moment şi în conversa-
ţiile noastre era prezentă bucuria că, acum că Zidul Berlinului a căzut, 
„ora creştin-democraţilor sosise “. Alte discuţii au fost de o natură cu 
totul diferită, cum ar fi discuţia cu actorul american Richard Gere, venit 
să caute sprijin pentru independenţa Tibetului.

În 7 noiembrie 1995, am fost distins de către grupul nostru cu 
„Medalia Robert Schuman“. Medalia se acordă pentru politicieni „al 
căror curaj şi viziune au contribuit la unificarea Europei“. În plus, faţă 
de multe alte premii şi distincţii, mi-a fost acordat în 1998, premiul 
Carol al V-lea. Academia Europeană a Fundaţiei Yuste – numită astfel 
după Mănăstirea Yuste din Extremadura, unde, aflat în culmea gloriei, 
s-a retras în anul 1555 Sfântul Împărat Roman Carol al V-lea – a dorit să 
onoreze anii mei numeroşi de efort şi dăruire în slujba procesului de in-
tegrare europeană. Premiul mi-a fost înmânat de către Principesa Elena 
a Spaniei, în timpul unei ceremonii care a avut loc la Mănăstirea Yuste, 
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în 25 iunie. Premiul a fost acordat de şapte ori : lui Jacques Delors în 
1995, mie în 1998, lui Felipe Gonzalez în 2000, lui Mihail Gorbaciov în 
2002, lui Jorge Sampaio în 2004, lui Helmut Kohl în 2006 şi, în 2008, 
lui Simone Veil, primul preşedinte al primului Parlament European ales 
în mod direct. 

Ales din nou

Biroul Politic al PPE m-a ales pentru un nou mandat de preşedinte 
al PPE, în 8 februarie 1996. Am fost, de asemenea, reales cu uşurinţă 
ca preşedinte al Grupului în data de 13 noiembrie 1996. Mulţi deputaţi 
europeni şi-au exprimat aprecierea faţă de mine, dar îmi amintesc, în 
special, spusele lui Viviane Reding din Luxemburg – acum membru de 
două mandate al Comisiei Europene – care a arătat că „nu era nevoie de 
alegeri, de vreme ce Martens s-a descurcat atât de bine. O ratificare înso-
ţită de aplauze ar fi suficientă“. Otto von Habsburg, pe de altă parte, care 
nu a fost niciodată cel mai mare fan al meu, a indicat în mod corect că 
statutul Grupului presupune votul, dar că acest lucru nu ar trebui să fie 
un motiv de îngrijorare pentru mine. „În timpul tuturor acestor ani, nu 
am avut un preşedinte care să fi realizat atât de mult“, a recunoscut el.

Cu toate acestea, realegerea mea ulterioară ca preşedinte al PPE, la 
congresul partidului, desfăşurat la Bruxelles, între 5-6 februarie 1999, a 
avut loc într-o atmosferă foarte diferită. De fapt, în timpul acestei întâl-
niri m-am confruntat cu consecinţele sprijinului acordat aderării Forzei 
Italia. Aceasta a fost prima dată când preşedintele şi vicepreşedinţii 
trebuiau să fie aleşi de congres, în locul Biroului Politic. Dar întreaga 
afacere a fost prost pregătită din punct de vedere organizatoric. Printre 
altele, calendarul de vot a fost de aşa natură încât un număr mare de 
delegaţii nu au putut să participe. Rinsche, liderul delegaţiei germane, 
a fost de părere că acest lucru nu va pune nicio problemă, dar nu m-am 
simţit deloc confortabil cu această situaţie. Era la fel de clar ca lumi-
na zilei că adversarii extinderii PPE fuseseră mobilizaţi. Era vorba de 
partidele din Benelux, Union pour la Démocratie Française (UDF) din 
Franţa, PPI şi Uniunea Europeană a Muncitorilor Creştin-Democraţi 
(UECDM) din Italia : rezultatul a fost 190 de voturi în favoarea mea, 61 
împotrivă şi 21 abţineri.
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Acest congres a lansat, de asemenea, campania pentru alegerile 
europene din iunie 1999 prin votul în favoarea manifestului electoral 
PPE „Pe drumul către secolul douăzeci şi unu“ şi programul de acţiune 
1999-2004. În discursul meu de încheiere, am vorbit despre pluralismul 
religios în partidul nostru şi nu am evitat problema Forza Italia :

„A trebuit să iau unele decizii foarte delicate, în special extinde-
rea grupului nostru, ca să includem cei douăzeci de membri ai Forza 
Italia, în scopul prevenirii creării unui nou partid politic rival. Mi-am 
asumat riscuri considerabile cu caracter personal şi politic, care încă 
mi se impută în propria mea ţară. Nu am fost niciodată un partid con-
fesional. Nici nu vrem să fim aşa. Dar la început, am fost un partid în 
care credincioşii catolici, în special, au jucat un rol foarte important. 
Astăzi, din punct de vedere al filosofiei noastre, am devenit un partid 
pluralist cu mulţi alegători, membri aleşi şi deţinători de funcţii care 
aparţin Bisericii Catolice, bisericilor protestante, Bisericii Anglicane, 
Bisericii Ortodoxe şi chiar religiei musulmane.“

Bătălia pierdută pentru Santer

Parlamentul European şi-a arătat dinţii pentru prima dată în timpul 
crizei „vacii nebune“, în 1996 şi 1997. Bazându-se pe analize bine fon-
date şi argumente, acesta a obligat Comisia să ia măsuri. Anumiţi mem-
bri ai PPE au jucat un rol vital în acest sens. Germanul Reimer Böge, 
unul dintre cei mai buni deputaţi ai noştri, şi-a asumat riscul în cursul 
reuniunii Comitetului de buget şi l-a asaltat verbal pe Franz Fischler, 
comisarul pentru agricultură, în cadrul unei audieri desfăşurate în ca-
drul comisiei sale.

Faptul că lucrurile se agravaseră în Parlament a fost evident din 
refuzul său de a descărca gestiunea pentru bugetul de pe anul 1996 şi a 
aproba bugetul pe 1998. Decizia a fost influenţată de practicile dubioa-
se aduse la lumină de către olandezul Paul van Buitenen, un funcţionar 
public din departamentul financiar. Ceea ce a fost numai o problemă 
tehnică până atunci, a devenit centrul unei lupte cu mare miză politi-
că. Deasupra tuturor acestora, au circulat zvonuri despre nereguli în 
serviciul public al UE, ajungându-se chiar la cele mai înalte niveluri 
ale Comisiei. Grupul Socialist a ales să profite de situaţie şi a înaintat 
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o moţiune de neîncredere vizavi de Comisia Santer. Această mişcare 
strategică părea să fie menită să prevină discuţiile cu privire la compor-
tamentul membrilor socialişti ai Comisiei Santer. Au preferat să-l atace 
pe Santer, pe care l-au acuzat de lipsă de hotărâre. Dar, fiindcă doar 
comisarii socialişti erau implicaţi în scandal, întreaga afacere a luat o 
întorsătură politică puternică, luarea de măsuri împotriva lor devenind 
imposibilă.

În timpul şedinţei parlamentare din 14 ianuarie 1999, o moţiune de 
cenzură a primit 232 de voturi pentru şi 293 împotrivă. A urmat anunţul 
lui Santer că a instituit un comitet special de experţi independenţi pentru 
a investiga acuzaţiile de fraudă, nepotism şi de gestionare defectuoasă. 
Acest grup de „înţelepţi“ a întocmit un raport pe care l-au emis în 15 
martie, moment în care membrii Comisiei Santer au demisionat cu toţii 
în bloc. Două alineate din raport au prăbuşit complet Comisia. Tocmai 
pe ultima pagină a raportului de 135 de pagini, următoarea judecată po-
litică a fost emisă negru pe alb : „Este dificil de găsit cineva [în Comisia 
Europeană] care să aibă un minim simţ al responsabilităţii“.

Tratatul de la Amsterdam prevedea că Comisia ar putea fi forţată 
să demisioneze în urma unui vot de neîncredere în Parlament de două 
treimi. Aceasta se aplica Comisiei în ansamblu ; comisarii nu pot fi obli-
gaţi să demisioneze individual.

Deoarece Comisia se temea că o moţiune de neîncredere ar fi trecut 
cu o majoritate, a decis să facă ceea ce era onorabil şi să se dea la o 
parte. Grupul PPE a cerut demisia comisarilor Edith Cresson, fostul 
premier francez, spaniolului Manuel Marin, chiar dacă el şi-a făcut bine 
treaba. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-l salva pe 
Jacques Santer şi Comisia, dar eforturile mele au fost în zadar. Ce vre-
muri îngrozitoare au fost !

O dată cu pierderea alegerilor şi demisia lui Kohl din funcţia de can-
celar, CDU /CSU s-au aflat în opoziţie. În această situaţie nou creată, 
creştin-democraţii germani nu au reuşit să ajungă la un consens, spre 
deosebire de perioada când Kohl era în funcţie. Aceasta a dat naştere 
unui focar de proteste. Sunt absolut convins că dacă Kohl ar fi rămas 
cancelar, Comisia Santer nu s-ar fi prăbuşit. Nici poziţia socialiştilor 
nu a fost una lipsită de ambiguitate. Ei au vrut să joace rolul cavaleru-
lui alb, dar, în acelaşi timp, au încercat să împiedice înfiinţarea OLAF, 
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Oficiul European de Luptă Antifraudă, care până atunci fusese un orga-
nism intern al Comisiei. Totul a fost un foarte mare mister !

Moartea lentă a Comisiei Santer a evidenţiat difrenţele de stil între 
mine şi Pauline Green. Întrucât am căutat un acord cu Comisia şi am fă-
cut presiuni pentru discuţii, Green a insistat foarte mult pe aşa-numitele 
decizii clare. Nu era pregătită să ajungă la un compromis. Ea a reuşit 
să-şi salveze onoarea în timpul demisiei Comisiei şi în mare măsură a 
reuşit să deplaseze vina departe de familia ei politică, în pofida faptului 
că trei socialişti – Cresson, Marin şi finlandezul Erkki Liikanen – se 
îndreptau spre execuţie.

Prodi, noul preşedinte al Comisiei

Demisia Comisiei Santer a fost în fruntea agendei reuniunii 
Consiliului European de la Berlin în perioada 24-25 martie 1999. 
Bomabardarea obiectivelor din Serbia de către NATO, ca represalii 
pentru acţiunile sârbe din Kosovo, a început în timpul întâlnirii. Trebuia 
atins acordul pentru „Agenda 2000“, bugetul multi-anual pentru perioa-
da 2000-2006. Aceasta a fost o chestiune spinoasă, aşa cum a fost cazul 
cu toate bugetele UE. Deoarece Preşedintele Consiliului European, re-
cent alesul cancelar socialist Gerhard Schröder, avea nevoie de o vic-
torie politică la începutul summit-ului, el l-a propus pe Romano Prodi 
în calitate de succesor al lui Santer şi, în acest sens, i-a luat pe toţi prin 
surprindere.

În timpul Summit-ului PPE în curs de pregătire pentru Consiliul 
European, le-am cerut prim-miniştrilor noştri să cerceteze dacă erau 
convinşi că Prodi ar fi un bun preşedinte de Comisie. Prim-ministrul 
belgian Jean-Luc Dehaene a răspuns : „Cine spune că va fi numit ?“ 
Wim Kok, prim-ministrul Olandei, a greşit de asemenea. El era extrem 
de interesat de funcţie, dar nu putea accepta un astfel de post, de vre-
me ce doar recent fusese reales în funcţia de prim-ministru. Avea mare 
nevoie de o tactică, una care ar fi putut conduce şefii de guvern să-l im-
plore să devină preşedinte al Comisiei ; aceasta ar fi domolit opinia pu-
blică din Olanda. Dar, Schröder orchestrase o lovitură politică cu Prodi, 
fostul prim-ministru italian şi veche cunoştinţă a PPE. Schröder a reu-
şit : Romano Prodi a fost rapid ales prin decizia unanimă a Consiliului 
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European. El a fost numit oficial în post în 5 mai, în urma unui vot în 
favoarea sa obţinut cu o majoritate clară în Parlament.

Preocupările pe care le-am exprimat şefilor de guvern la Summit-
ul PPE de la Berlin s-au dovedit mai târziu a fi justificate. În 2005, 
în Olanda a fost publicată cartea De Europese onmacht (Neputinţa 
Europei). Autorul, jurnalistul Ben van der Velden, îi face un portret te-
ribil lui Prodi. Lucrarea sa se întemeiază pe informaţii confidenţiale 
culese de la politicieni de top. Jean-Luc Dehaene, de exemplu, afirmă 
că „dezastrul Prodi nu stă numai în faptul că el este un comunicator slab 
în relaţia cu presa, el nu poate comunica nici cu Consiliul European. 
Dacă nu ştii exact ce să spui în cadrul Consiliului European, atunci 
eşti pierdut. Eşti acolo pe cont propriu la masă cu şefii de guvern şi 
nu există niciun funcţionar public în apropiere care să te ajute. Atunci 
când Delors, fostul preşedinte al Comisiei, vorbea, toată lumea tăcea. 
Succesorul său, Santer, a păstrat remarcile tehnice ciudate. Prodi ar fi 
putut juca un rol excepţional în această privinţă, având în vedere slă-
biciunea şefilor de guvern de la masă. Dar niciodată nu a reuşit să facă 
acest lucru“. Şi Jean-Claude Juncker loveşte puternic : „Prodi este o 
problemă. El reuşeşe să-i amuze pe oameni. Are mari capacităţi umane. 
Dar uneori vorbeşte despre lucruri despre care nu ştie nimic. Franceza 
lui este limitată. Nu vorbeşte germană, iar engleza sa este accesibilă nu-
mai celor iniţiaţi“ (Van der Velden, 2005, p. 15). Aznar mi s-a destăinuit 
şi el, doar la câteva luni după numirea lui Prodi, că fostul prim-ministru 
italian era „le chaos total“.
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Capitolul VIII

Un cordon sanitaire în 
jurul Austriei

În perioada premergătoare alegerilor europene din 1999, în 13 iunie, 
m-am confruntat cu o mutare ascunsă şi nesinceră în ceea ce priveş-
te modul în care lista de candidaţi pentru Parlamentul European urma 
să fie întocmită de către partidul meu belgian. Alegerile au coincis cu 
alegerile federale şi regionale. În sistemul electoral belgian, poziţia pe 
listă a unui candidat este o chestiune delicată, deoarece poate fi vitală 
pentru a stabili dacă acesta va fi ales sau nu. În mod tradiţional, lista 
cuprinde un amestec de candidaţi cu experienţă şi candidaţi mai noi, 
bărbaţi şi femei, tineri şi maturi şi aşa mai departe. Acest lucru este 
folosit în special în cazul listei de candidaţi pentru alegerile europene, 
de vreme ce regiunea vorbitoare de limbă franceză şi cea vorbitoare de 
limbă olandeză din Belgia au fiecare propriul lor district electoral. Lista 
partidului meu, Creştin-Democraţii Flamanzi, a fost aprobată oficial de 
executivul partidului. Dar a fost decisă de facto în prealabil de către un 
grup intern al partidului. O comisie pentru candidat, ceva ce orice partid 
serios ar fi format, era de negăsit. Ceea ce a contat a fost în schimb cine 
era obiectul zvonului sau al trădării.

La începutul anului 1999 existau zvonuri venite din toate direcţiile. 
Dintr-o dată, a fost înaintată o propunere în cadrul partidului, conform 
căreia ar trebui să existe mai multe femei pe listă şi, prin urmare, minis-
trul pentru ocuparea forţei de muncă, Miet Smet, ar fi o alegere excelen-
tă pentru a fi prima pe lista de candidaţi europeni. Candidatura ei a fost 
susţinută de liderii Creştin-Democraţi Flamanzi. Timp de treizeci de 
ani, Miet a fost camarada mea politică favorită. Suspectam însă că mai 
exista ceva nespus. Şi nu era surprinzător faptul că oamenii nu aveau 
curajul să-mi spună. La jumătatea lunii februarie, a fost formulată o 
decizie în favoarea ei.
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Nu am fost deloc de acord cu modul în care am fost mutat pe poziţia 
a doua. Partidul meu s-a rupt brusc de tradiţia îndelungată de sprijinire 
a membrilor săi în poziţii de conducere în calitate de creştin-democraţi 
în PPE sau în Parlament. Acesta fusese cazul cu Leo Tindemans, prede-
cesorul meu ca preşedinte PPE şi preşedinte al Grupului, care a fost în-
totdeauna pus în fruntea listei în timpul alegerile europene. Acest lucru 
era evident şi el nu ar fi acceptat nimic altceva. 

Se părea că pretextul de a avea mai multe femei candidat a fost fo-
losit pentru a mă înlocui din prima poziţie pe lista partidului. Plăteam 
un preţ extrem de mare pentru permisiunea accederii Forza Italia în 
PPE. Am fost, de asemenea, victima unei campanii de defăimare, care 
era orchestrată de ani de zile, şi anume, am fost acuzat personal pentru 
faptul că datoria naţională belgiană a crescut considerabil în cursul ani-
lor 1980. Cu toate acestea, guvernul meu a fost cel care a luat primele 
măsuri drastice de reformă în 1982, ca urmare a şocurilor succesive ale 
crizei petrolului. Pe lângă acestea, au fost reluate insinuări că un bărbat 
divorţat şi recăsătorit, tatăl unor copii mici, nu ar putea niciodată să fie 
în fruntea listei de candidaţi a unui partid creştin-democrat.

Deşi au existat oameni care au încercat să mă convingă că toate 
aceste acuzaţii erau false, am rămas ferm şi am refuzat să accept locul 
al doilea. Mulţi nu au reuşit să înţeleagă că am ales să demisionez din 
Parlament din motive de principiu. Şi da, mai era încă multă muncă de 
făcut pentru dezvoltarea şi consolidarea Grupului PPE. Şi da, am fost 
propus pentru preşedinţia Parlamentului – o poziţie pe care aş fi accep-
tat-o cu cea mai mare convingere şi entuziasm. Cu toate acestea, pleca-
rea mea din Parlament nu a cântărit prea mult pentru mine. Am ajuns la 
concluzia că a combina sarcina de preşedinte de partid cu cea de lider 
de grup era neomenesc şi imposibil – în cazul în care cineva dorea să o 
facă la modul profesionist. Aşa că faptul de a părăsi Grupul a fost o eli-
berare pentru mine, şi a fost, de asemenea, bine pentru Partid, deoarece 
mi-am putut concentra pe deplin eforturile cu privire la viitorul PPE. În 
fapt, un partid de o asemenea dimensiune şi potenţial avea nevoie de un 
preşedinte cu normă întreagă.
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Prietenie şi solitudine

Motivul pentru care nu am primit locul 1 pe lista pentru alegerile 
europene din 1999 a fost unul politic. Ei doreau să mă împiedice să fiu 
primul pe listă, ca o anticipare a noilor tendinţe evidente în politica bel-
giană şi europeană. Raţionamentul a fost că, fără oameni noi şi inovaţie, 
partidul meu s-ar fi prăbuşit în mod irevocabil. Pe frontul european, 
PPE avea o şansă excelentă în alegeri. Aşa că aş fi devenit un simbol al 
victoriei în Europa, iar adversarii mei ar fi fost perdanţi în propria lor 
ţară. Acest lucru nu putea fi permis să se întâmple, pentru că asta ar fi 
însemnat întoarcerea mea în politica naţională.

Toate acestea au ieşit la iveală în 13 iunie 1999. Partidul meu a 
suferit o înfrângere istorică şi a făcut un pas înapoi după decenii de şe-
fie a guvernului, deplasându-se în umilinţă către opoziţie. PPE a reuşit 
într-adevăr, o victorie spectaculoasă în Parlamentul European şi după 
mulţi ani a redevenit cel mai puternic grup. Cinci ani mai târziu, s-a 
constatat că nevoia de a pune o femeie în fruntea listei a fost doar un 
pretext. Atunci când lista de candidaţi a Creştin-Democraţilor Flamanzi 
a fost elaborată pentru perioada alegerile europene din 2004, Jean-Luc 
Dehaene a fost pus fără discuţii în capul listei. Nu îi port pică Mietei 
Smet, care a condus lista partidului nostru în 1999 în locul meu, de vre-
me ce nouă ani mai târziu ea a devenit soţia şi iubita mea parteneră.

Diferenţa mare dintre ţările democratice şi cele nedemocratice este 
că acestea din urmă nu au niciun respect pentru viaţa privată a cetăţe-
nilor lor. Ele doresc să cunoască convingerile, ideile şi sentimentele 
cetăţenilor lor şi nu se tem să folosească metode ilegale pentru a le afla. 
Aceasta este, de asemenea, diferenţa caracteristică între partidele demo-
cratice şi cele nedemocratice. Din acest motiv, am refuzat întotdeauna 
să fac publică viaţa cuiva, fie el şi cel mai puternic adversar al meu. 
Dacă aş fi trăit într-un sistem judiciar care să protejeze bine viaţa privată 
a cetăţenilor săi, cum este Franţa, de exemplu, cu ani în urmă aş fi adus 
câţiva oameni în faţa judecătorului. Când am fost întrebat de un jurna-
list dacă aş face aceleaşi lucruri dacă aş putea lua viaţa de la început, 
răspunsul meu a fost următorul : „Aş ezita foarte mult. Am sacrificat 
mult şi nu am aşteptat mulţumiri în politică. Dar ar fi fost răni adânci“.

În scrisoarea mea de rămas-bun către alegătorii europeni am scris 
următorul text : „Nu am aparţinut niciodată establishment-ului Creştin-
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Democraţilor Flamanzi, dar sper, având în vedere experienţa mea, să 
pot contribui cu ceva la partid. Pe viitor, mă voi dedica sută la sută 
preşedinţiei PPE. Prin efort personal considerabil, am obţinut bune re-
zultate în trecut. Prietenie, bunuri, idealism şi aşa mai departe pot fi 
printre cele mai frumoase experienţe din viaţa unei persoane. Din păca-
te, acestea sunt însoţite de singurătate şi nu o pot compensa“.

Ca politician nu este nimic mai rău decât să fii lăsat în afara decizii-
lor care te privesc personal. Nu este de mirare, prin urmare, că din când 
în când un politician marginalizat răspunde cu amărăciune la întrebările 
puse de către jurnalişti.

Informaţia este putere. Excluderea cuiva din canalele normale de 
informaţii echivalează deseori cu o crimă profesională. În timpul unei 
vizite de stat în Belgia în 1983, preşedintele Mitterrand a pomenit 
acest subiect şi a pus punctul pe i – la un dineu organizat la Ambasada 
Franţei, el i-a spus Regelui Baudouin că partidele comuniste îşi izolea-
ză întotdeauna liderii lor politici – nimeni nu îi vizitează, li se refuză 
orice formă de informaţii. El a dat exemplul Ungariei, după revoluţia 
din 1956. Kaltstellen, literal, „a provoca răceala“ sau „îngheţarea“, se 
spune în limba germană. Oamenii care vorbesc mereu despre principiile 
democraţiei ar trebui să înţeleagă acest lucru.

Moştenirea mea

De îndată ce a devenit cunoscut faptul că nu voi candida la ale-
gerile europene din 1999, era evident că vice-preşedintele Hans-Gert 
Pöttering, care era deputat european din 1979, îmi va succeda ca pre-
şedinte al Grupului PPE. Am dezvoltat relaţii foarte bune cu el peste 
ani. Ştiind că el cunoştea Grupul din interior mi-a dat încredere ceea ce 
urma să se întâmple.

Mandatul lui Pöttering ca preşedinte s-a dovedit a fi mult mai bun 
decât ar fi crezut – sau s-ar fi temut – unii. Iniţial exista un scepticism 
considerabil cu privire la el : este german – o problemă încă sensibilă 
pentru unii –, iar în cercurile largi puţin îl cunoşteau la momentul re-
spectiv. Pöttering este considerat un diplomat şi un om de consens ; am 
împărtăşit cu el un angajament ferm pentru Europa. În timp ce eu m-am 
implicat total în mandatul european, Hans-Gert Pöttering s-a asigurat 
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că nu pierde contactul cu politica naţională şi mass-media. Aş fi putut 
să învăţ câte ceva din atenţia acordată de el relaţiilor publice. „Schade 
dass es keine Bilder gibt“, „Este păcat că nu există poze“, s-a plâns 
el după ce l-am cunoscut amândoi pe preşedintele George W. Bush la 
Casa Albă, în iulie 2005. Cu toate acestea era mai puţin atent la decla-
raţiile sale politice. Îşi permitea să fie aşa cum era, purtătorul de cuvânt 
al celei mai mari delegaţii din grupul nostru.

PPE a ieşit din sondaje ca fiind cel mai mare câştigător al alegeri-
lor europene din 1999. Eram cel mai mare grup, pentru prima dată de 
la începutul alegerilor directe pentru Parlament, în 1979. Acesta a fost 
rezultatul combinat al câtorva victorii electorale zdrobitoare – precum 
cele ale CDU / CSU în Germania şi a conservatorilor în Regatul Unit, 
printre altele – împreună cu o extindere a grupului în timpul preşedinţiei 
mele. Urmând bătăliei urnelor din 1999, grupul nostru era de 232 parla-
mentari, în comparaţie cu 157 timp de cinci ani, în mandatul anterior.

Având în vedere faptul că aripa creştin-democrată a germanilor, 
condusă de noul lor preşedinte , Wolfgang Schäuble, a adus mai mult 
de jumătate din numărul de locuri germane din Parlament (53 din 99) 
abia la un an după înfrângerea lor în alegerile federale germane, victo-
ria a fost şi mai răsunătore. Rezultatul bun obţinut de către CSU-ul lui 
Edmund Stoiber a fost în mod clar o parte din ea. Conservatorii au făcut 
un tur de forţă şi şi-au dublat numărul de locuri, în creştere de la 18 la 
36 în urma introducerii sistemului proporţional.

William Hague a devenit liderul conservatorilor după înfrângerea 
lui John Major în alegerile din Mare Britanie din 1997. Atitudinea lor 
s-a schimbat apoi complet, deoarece euroscepticii partidului au avut 
frâu liber. Apropierea de PPE a intrat într-un impas. Chiar mai rău, cei 
în favoarea separării şi continuând cu acei damnaţi de federalişti creş-
tin-democraţi de pe continent au început sistematic să câştige teren. 
Conservatorii britanici, de asemenea, au încercat să profite de poziţia 
lor consolidată în cadrul Grupului PPE.

În cursul zilelor de studiu ale PPE de la Malaga, m-am întâlnit cu 
Silvio Berlusconi, lider al opoziţiei italiene şi proaspăt ales deputat 
european, cu prim-ministrul José María Aznar, cu preşedintele CDU 
Wolfgang Schäuble şi cu liderul conservator William Hague la o masă 
într-un cadru neprotocolar. Aparent, aceştia căzuseră deja de acord 
cu toţii să schimbe numele grupului în „PPE-Conservatori“. Am fost 
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consternat atunci când am descoperit acest lucru pe parcursul mesei. 
„Sunteţi nebuni ?“, le-am spus imediat. „Dacă vom face acest lucru, asta 
va însemna sfârşitul PPE în multe ţări !“ Referirea explicită la conser-
vatori a fost inacceptabilă pentru mulţi membri ai partidului nostru, şi 
am ştiut că aceasta va conduce la o ruptură. Un nume de partid precum 
acela avea să irite în mod inutil un mare număr dintre activiştii noştri. 
Extinderea PPE fusese compromisă şi era în pericol de prăbuşire.

Din fericire, dezastrul putea fi evitat. Mi-am amintit că Tories bri-
tanici fuseseră membri ai Grupului Democrat European, înainte de a 
se alătura grupului PPE. Ca urmare, am sugerat ca numele grupului 
nostru să fie extins de la PPE la PPE-DE, DE referindu-se la Democraţii 
Europeni. Deşi m-am opus, de fapt, la schimbarea numelui, aceasta pă-
rea singura modalitate de a ne salva. Noul nume, Grupul PPE-DE, a fost 
în cele din urmă acceptat de toţi.

Din ce în ce mai rău

Cu toate acestea, niciodată acordul Malaga nu a condus la o înţe-
legere stabilă între Grupul PPE şi conservatorii britanici. Problemele 
nu au făcut altceva decât să se înrăutăţească. În cursul următorilor zece 
ani, relaţiile au continuat să se deterioreze, iar după Hague a venit Ian 
Duncan Smith, care a pus încă o dată sub semnul întrebării acordul nos-
tru. Mi-a dovedit asta clar în timpul întâlnirii noastre de la Londra din 
22 aprilie 2002. Sub Duncan Smith, facţiunea eurosceptică a partidului, 
care a votat împotriva ratificării Tratatului de la Maastricht, se afla pe 
poziţii de conducere în partid. Smith a continuat să insiste asupra unui 
statut special pentru conservatori în cadrul Grupului PPE-DE.

Într-o anumită măsură, ei se bucurau de asta, deoarece de la extinde-
rea numelui aveau un vice-preşedinte în plus, îşi puteau alege propriul 
chief whip şi aşa mai departe. Eforturi deosebite s-au făcut în cadrul 
grupului pentru a ne asigura că britanicii erau clar reprezentaţi. Marea 
majoritate a deputaţilor europeni britanici dorea, de asemenea, să rămâ-
nă în cadrul grupului PPE-DE, deoarece costurile ar fi depăşit cu mult 
beneficiile în cazul în care aceştia ne-ar fi părăsit. 

Nici succesorul lui Duncan Smith, Michael Howard, nu a fost prea 
impresionat de cooperarea noastră. Dar el a fost suficient de inteligent 
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să nu absenteze de la reuniunile la nivel înalt ale PPE. Tensiunile s-au 
diminuat atunci când a preluat conducerea partidului. Summit-ul PPE 
de la Paris din 4 decembrie 2003 a normalizat din nou relaţiile, dar 
Howard, cu toate acestea, s-a dovedit a fi un partener rece şi calculat. De 
aceea, el a şi reuşit să obţină ceea ce a dorit în cadrul Grupului. În urma 
numeroaselor runde de negocieri, reglementările Grupului au fost mo-
dificate, permiţând astfel conservatorilor să îşi dezvolte şi să promoveze 
propriile puncte de vedere cu privire la afacerile UE în cadrul Grupului. 
Acesta a fost preţul pe care, la prima vedere, trebuia să-l plătim pentru 
a-i menţine la bord înaintea alegerilor europene şi pentru a ne creşte, 
prin urmare, şansele de a rămâne cel mai mare grup din Parlament.

Permisiunea unei astfel de autonomii în cadrul Grupului a fost un 
pas extrem de riscant de făcut. Potrivit celor favorizaţi, nu era decât 
o confirmare a ceea ce, de fapt, era deja cazul să se întâmple. Dar ad-
versarii au simţit că era un pod prea îndepărtat, pentru că până atunci 
Grupul nu a făcut niciodată concesii asupra poziţiilor pro-europene, în 
orice moment al expansiunii sale. Mai mult decât atât, a existat teama 
reală că partidele din noile state membre ar putea alege secţiunea demo-
crat europeană a Grupului PPE-DE, mai degrabă decât secţiunea PPE. 
Delegaţia germană a votat în favoarea schimbării. Această reformă a 
fost condusă de liderul grupului, Hans-Gert Pöttering, şi de secretarul 
general Klaus Welle, care s-a mutat în cadrul Grupului în 1999. Grupul 
a anunţat acordul în 31 martie 2004, dar numai un an mai târziu am 
plătit scump pentru el.

Déjà vu

Noul lider Tory, David Cameron, a pus încă o dată sub semnul în-
trebării statutul de membru al partidului în cadrul Grupului PPE-DE, 
la sfârşitul anului 2005. În campania sa pentru conducerea Partidului 
Conservator, a promis susţinătorilor săi că se va retrage din grupul nos-
tru şi va forma un grup al său, cât mai curând posibil. Într-o scrisoare 
datată 6 decembrie 2005, am stabilit istoria relaţiilor noastre turbulen-
te, amintindu-i diversele noastre acorduri anterioare şi, de asemenea, 
de eforturile repetate care au fost făcute pentru a ne potrivi dorinţelor 
conservatorilor. Aveam speranţa unei mai bune cooperări şi l-am invitat 
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la summit-ul PPE următor. În timpul reuniunii la nivel înalt, şefii de 
guvern ai PPE şi liderii de partid au decis că dacă Cameron va merge 
mai departe cu ameninţarea de a părăsi grupul nostru, vom refuza orice 
formă de contacte bilaterale cu el şi partidul său. Acest lucru nu a fost 
lipsit de importanţă, având în vedere ambiţia sa de a deveni prim-minis-
tru al Marii Britanii. Cine ar fi partenerii săi europeni în ziua în care va 
deveni prim-ministru ? Dar nimic din toate acestea nu îl neliniştea pen-
tru moment. Ameninţarea lui de a retrage toţi deputaţii conservatori din 
Grupul PPE-DE nu a reuşit să se concretizeze până acum. Dar perspec-
tiva de înfiinţare a unui grup eurosceptic este încă în cărţi. Acest lucru a 
fost clar vizibil într-un interviu al lui Cameron în Daily Telegraph, din 
6 martie 2007. La începutul acelui an, el a înfiinţat aşa-numita Mişcare 
pentru Reformă Europeană, împreună cu deputaţii europeni ai Obcanská 
Demokratická Strana cehă (ODS, Partidul Civic Democrat), care stau, 
de asemenea, în secţiunea ED a grupului nostru. Acest efort este parte 
a pregătirii pentru a forma un grup nou după alegerile europene din 
2009, dar ea continuă să fie limitată la aceste două partide, nefiind încă 
suficientă pentru a atinge masa critică necesară.

Am făcut tot ce îmi stătea în putere pentru a îmbunătăţi relaţiile 
cu conservatorii britanici. În acest sens, am apărat distincţia între par-
tid şi grup prin schimbarea statutului Grupului PPE. Am explicat acest 
lucru în detaliu, deoarece mulţi – unii cu bună-credinţă, dar alţii mai 
mult cu rea-credinţă – au continuat să critice PPE pentru că şi-a vândut 
sufletul pentru o mizerie de ciorbă. Acest lucru este în mod evident 
neadevărat. PPE nu şi-a compromis principiile şi nu şi-a schimbat nor-
mele de dragul conservatorilor sau al oricărui alt partid. Să nu uităm că 
Partidul este piatra de temelie ideologică, baza mişcării noastre politice 
europene, motivată de angajamentul partidelor noastre naţionale şi de 
liderii lor. Grupul nostru parlamentar, pe de altă parte, în mod similar 
cu grupurile sau facţiunile din parlamentele naţionale, este o constelaţie 
politică mai fluidă şi mai flexibilă. Întrucât Grupul este liber să se alieze 
cu conservatorii eurosceptici sau cu ODS, Partidul continuă pe un drum 
constant pro-european.

Dificultăţile pe care continuăm să le avem cu conservatorii provin 
din frica, aversiunea sau chiar din oroarea lor în faţa federalismului. 
Includerea într-un partid transnaţional european care are federalismul 
drept unul din principiile sale centrale este prea mult pentru ei. Este clar 
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problematic faptul că britanicii au puţină experienţă legată de federalism 
în interiorul propriilor frontiere, deşi cedarea unor funcţii către Scoţia 
şi Ţara Galilor a inaugurat o schimbare în acest sens. Mai exact, poziţia 
lor pare a fi o neînţelegere conştient creată şi întreţinută. Euroscepticii 
extremişti din cadrul Partidului Conservator percep Statele Unite ca fi-
ind fratele lor mai mare. Unii doresc să devină chiar al cinzeci şi unu-
lea stat şi să părăsească UE. Ironia este că mulţi pro-europeni privesc 
Statele Unite ca pe o federaţie extrem de sofisticată.

Eu nu sunt în favoarea noţiunii de Statele Unite ale Europei. În ca-
drul contextului integrării europene, nu a existat niciodată intenţia de a 
absorbi diferitele naţiuni într-un superstat european. Nici PPE nu vrea 
acest lucru şi totuşi acesta este unul din lucrurile de care euroscepticii 
ne-au acuzat în mod eronat, de multe ori în mod deliberat. Eurofilia exa-
gerată este o imagine puternic propagată în tabloide, aşa de mult încât 
acest amănunt a devenit aproape general acceptat ca un dat, în opinia 
publică britanică. Va fi nevoie de mult curaj şi de leadership pentru a 
face clar faptul că federalismul nu este echivalent cu centralismul ; dim-
potrivă, federalismul prevede o măsură de protecţie pentru cedarea de 
funcţii şi descentralizare, pe baza principiului subsidiarităţii.

În cele din urmă francezii

În cadrul strategiei de expansiune, PPE şi-a continuat căuta-
rea pentru o reprezentare mai puternică în Franţa. În ciuda decesului 
Mouvement Républicain Populaire (MRP), cândva de succes, a lui 
Robert Schuman, tradiţia creştin-democraţiei a continuat să trăiască în 
Franţa. Pe parcursul perioadei de formare a PPE, l-am întâlnit pe Jean 
Lecanuet, preşedintele Centre des Démocrates Sociaux (CDS). Eram, 
de asemenea, în contact regulat cu Alain Poher şi Pierre Pflimlin – am-
bii au fost preşedinţi ai Parlamentului European. CDS a fost unul din-
tre membrii fondatori ai PPE. Nimic nu s-a schimbat în 1978 odată 
cu fondarea Union pour la Démocratie Française (UDF), care includea 
CDS-ul. Urmându-i lui Pierre Méhaignerie, François Bayrou a devenit 
preşedinte al UDF în 1994. Problema era că CDS a rămas un partid re-
lativ mic şi a reprezentat doar o parte a centrului-dreapta din Franţa. La 
finele anului 1991 încercarea de a include aripi liberale şi republicane 
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nu a avut succes. Doar deputaţii europeni individuali, inclusiv fostul 
preşedinte al Franţei, Valéry Giscard d’Estaing, şi Alain Lamassoure, 
au făcut trecerea de la Grupul Liberal la cel al PPE. Neo-gaulliştii din 
Rassemblement pour la République (RPR) erau de asemenea conside-
raţi ca potenţiali membri ai PPE.

UDF funcţiona ca un constructor de poduri la momentul respectiv. 
RPR a format un front comun cu UDF pentru alegerile europene din 
1994, condusă de creştin-democratul Dominique Baudis. Ambele par-
tide au promis că deputaţii europeni se vor alătura Grupului PPE. S-a 
ajuns la un acord asupra acestui fapt prin, pe atunci preşedinţii partide-
lor, Jacques Chirac – pentru RPR şi Giscard d’Estaing – pentru Parti 
Républicain (care, ca şi creştin-democraţii, au aderat la UDF). Summit-
ul PPE din 8 decembrie 1993 a acceptat această propunere. Dar RPR nu 
şi-a ţinut cuvântul – motiv pentru care mai târziu Nicolas Sarkozy şi-a 
cerut scuze faţă de mine. Deputaţii lor europeni şi-au menţinut propriul 
grup, Rassemblement des Démocrates Européens. Procedând astfel, ei 
aveau propriul lor preşedinte, secretar-general, personal şi aşa mai de-
parte. Ca urmare a mutării Forza Italia în PPE şi după încercarea eşuată 
de a forma un nou partid european, Sarkozy a anunţat în 30 mai 1999 
că toţi membrii aleşi RPR se vor alătura grupului PPE. „Aţi câştigat“, 
au fost cuvintele adresate mie la Strasbourg de către preşedintele RPR, 
Philippe Seguin, care muncise din greu pentru a configura Uniunea 
pentru Europa. Sub conducerea lui Alain Madelin, deputaţii europeni 
din Démocratie Libérale, care de asemenea era parte din UDF, s-au 
alăturat Grupului PPE.

În conformitate cu angajamentele luate în timpul discuţiilor de la 
„cabană“, la Bonn, în 24 martie 1998, apropierea dintre PPE şi neo-
gaullişti a venit ca o urmare a diferitelor întâlniri dintre Chirac şi mine, 
Kohl şi alţi lideri PPE. Personalităţi importante în cadrul RPR au dat 
partidului un profil pro-european. Ca ministru al Afacerilor Externe, 
Alain Juppé a jucat un rol considerabil în toate acestea. A fost evident 
pentru noi că eforturile noastre de a extinde partidul trebuiau să includă 
RPR. După multe suişuri şi coborâşuri, în cele din urmă lucrurile au de-
venit clare în ianuarie 2001, în prezenţa a pe atunci preşedintelui RPR, 
Michèle Alliot-Marie, la Congresul nostru de la Berlin. Mai târziu în 
acelaşi an, RPR a fost acceptat ca membru cu drepturi depline în PPE.

Într-una din întâlnirile mele cu preşedintele Chirac, am fost înso-
ţit de către colega mea şi deputat european creştin-democrat, Nicole 
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Fontaine. La iesirea de la Elysée, Chirac m-a întrebat : „Nicole este în 
cursa pentru preşedinţia Parlamentului European ?“ Aceasta era o între-
bare ciudată, de vreme ce nici nu începusem să ne gândim la posibilii 
candidaţi pentru preşedinţia Parlamentului la momentul respectiv. Cu 
toate acestea, Nicole Fontaine a fost aleasă preşedinte al Parlamentului 
în 1999 şi a deţinut funcţia până în 2001. Adesea m-am întrebat ce s-ar 
fi întâmplat dacă lucrurile ar fi mers pe făgaşul normal şi eu aş fi rămas 
parlamentar european. 

Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a fost înfiinţată în urma 
alegerilor prezidenţiale şi generale în Franţa din 2002 şi a cuprins RPR, 
liberalii, republicanii şi un număr de creştin-democraţi, inclusiv Pierre 
Méhaignerie, Nicole Fontaine şi comisarul european actual Jacques 
Barrot. Sub conducerea lui François Bayrou, UDF, care includea creş-
tin-democraţi, nu s-a alăturat mişcării. De atunci, PPE a câştigat un par-
tener stabil în Franţa, liniile noastre de comunicare ajungând foarte sus 
în politica franceză. Fostul prim-ministru Jean-Pierre Raffarin a jucat 
un rol decisiv în acest sens. Deja îl cunoscusem ca membru al grupului 
nostru. El a fost primul premier francez care a participat vreodată la 
activităţile noastre. Actualul preşedinte francez, Nicolas Sarkozy, este, 
de asemenea, angajat puternic în PPE : la un moment crucial în 1999, el 
şi-a determinat deputaţii europeni să devină membri ai grupului nostru. 
Participarea lui la congresul nostru şi la reuniunile summitului a oferit 
acestora o strălucire deosebită.

Am preţuit întotdeauna limba şi cultura franceză. Priveam televizi-
unea franceză de ani de zile, franceza este a doua mea limbă, Parisul 
este aproape şi, din cauza numeroaselor vacanţe petrecute cu famila în 
mediul rural din Franţa, această ţară mi-a devenit destul de familiară. 
Desigur, am urmărit îndeaproape intrările şi ieşirile din politica france-
ză. Am observat că, în contrast cu sistemele parlamentare, într-un sis-
tem prezidenţial este o sarcină dificilă să formezi şi să menţii coerente 
partidele, pentru că totul depinde de soarta candidatului la preşedinţie, 
le présidentiable.

Iese din scenă UDE

Un aspect important al apropierii noastre de neo-gaullişti a fost ra-
portul dintre PPE şi Uniunea Democratică Europeană (UDE). Punctul 
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de plecare a fost faptul că o anumită „raţionalizare“ ar trebui să fie 
atinsă în ceea ce priveşte organizaţiile transnaţionale europene care se 
adresează partidelor de centru-dreapta. Unele partide membre ale PPE 
nu voiau să aibă nimic de-a face cu UDE „de aripă dreapta“, întrucât 
unele partide membre ale UDE, cum ar fi RPR, de exemplu, nu prea 
aveau nicio afinitate cu PPE „creştin-democrat“. Din fericire, majorita-
tea partidelor de centru-dreapta aparţineau ambelor organizaţii şi în cele 
din urmă au înţeles necesitatea de a dispune de o singură organizaţie 
europeană puternică.

Având în vedere importanţa crescândă a organizaţiilor transnaţiona-
le şi prezenţa lor în statele membre, situaţia de a avea două organizaţii 
concurente a devenit nesustenabilă din punct de vedere politic. O sim-
plă fuziune părea că iese din discuţie deoarece nu toate partidele erau 
membre ale ambelor organizaţii. Dacă UDE ar fi fost pur şi simplu ab-
sorbit de PPE, partidele din ţările non-UE precum Turcia, de exemplu, 
s-ar fi trezit lăsate pe dinafară. Dar pentru noi era clar că PPE va forma 
centrul de integrare pentru cele două organizaţii. Acesta a fost spiritul 
deciziilor luate în timpul discuţiilor din „cabana“ de la Bonn. ÖVP aus-
triac a jucat un rol proeminent în UDE încă de la înfiinţarea acestuia. 
Secretariatul UDE îşi avea sediul la Viena. Alois Mock a fost preşedinte 
până în anul 1997 şi a fost urmat de către alt coleg membru de partid, 
Andreas Khol. Ambii preşedinţi au curăţat tendinţele eurosceptice care 
au existat în cadrul UDE şi au investit cea mai mare parte a timpului 
lor în construirea unor relaţii cu partidele din Europa Centrală şi de Est. 
Iniţiative comune au fost întreprinse de către PPE şi UDE, dar ele nu au 
venit niciodată cu adevărat din inimă. Exista o mare teamă în UDE că 
va fi absorbit total în PPE.

Finlandezul Sauli Niinistö şi austriacul Alexis Wintoniak au de-
venit preşedintele UDE şi respectiv secretarul general al acesteia, în 
1998. Cu ocazia aniversării de douăzeci de ani a UDE, a fost elaborat 
documentul „Către o majoritate“, în care era făcut un apel pentru o 
singură organizaţie. Ca urmare a acestui apel, preşedinţii PPE şi UDE 
s-au întâlnit la Cadenabbia, în 20 septembrie 1998. În documentul UDE 
„Restructurarea cooperării creştin-democraţilor, conservatorilor şi a 
partidelor apropiate din Europa“, a fost propus ca grupurile de lucru, 
comitetele şi şi secretariatele celor două organizaţii să fie combinate. 
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Acest lucru a dus, printre altele, la transferul Secretariatului UDE de la 
Viena la Bruxelles.

Atunci când Wintoniak a demisionat în 2002, cortina a căzut peste 
UDE de facto. Într-o mutare simbolică, actul final a avut loc la Congresul 
PPE de la Estoril, în octombrie 2002, unde fuziunea UDE cu PPE a fost 
formalizată. Încorporând tradiţia UDE, PPE şi-a modificat statutul pen-
tru a accepta, în calitate de membri asociaţi şi / sau membri observatori, 
partide din ţările care erau cel puţin membre ale Consiliului Europei, 
şi nu doar a celor din statele membre ale UE, care era principala ţintă 
a PPE. Acest lucru a permis ca o serie de partide noi să fie implicate în 
toate structurile PPE, inclusiv în Summit-ul PPE. Acesta este motivul 
pentru astăzi Summit-ul PPE include, în plus faţă de prim-miniştrii şi 
liderii noştri din UE, liderii din Norvegia, Albania, din Belarus şi Turcia 
şi chiar din Georgia.

Un cordon sanitaire în jurul Austriei

Printre noile noastre partide membre, Creştin-Democraţii Austrieci 
erau cei mai familiarizaţi cu PPE. În timpul anilor 1990, ÖVP a devenit 
o prezenţă permanentă mai ales ca urmare a angajamentului deschis 
pentru Europa a liderului său, fostul ministru austriac de externe Alois 
Mock, şi a succesorului său, cancelar timp de două mandate, Wolfgang 
Schüssel. Acest lucru a fost, de asemenea, evident în activitatea desfă-
şurată din 2002 de către fostul lider de partid şi vice-cancelar Erhard 
Busek în calitate de coordonator al Pactului de Stabilitate pentru Europa 
de Sud-Est. Angajamentul activ pro-european al acestor lideri creştin-
democraţi a făcut din Austria o ţară comparabilă în orientarea ei euro-
peană, cu cele din Benelux.

Toate acestea păreau să fi ajuns la final în anul 2000, când ÖVP a 
format o coaliţie guvernamentală cu Freiheits Partei Österreich (FPÖ) 
al lui Jörg Haider. Urmând numirii lui Schüssel drept cancelar, în 4 fe-
bruarie, şefii de stat şi de guvern din celelalte paisprezece state membre 
au anunţat sancţiuni împotriva Austriei. Tratatele europene nu prevăd 
astfel de sancţiuni ; strict vorbind, sancţiunile erau ilegale. Comisia şi 
Parlamentul nu au aprobat sancţiunile. Poziţia adoptată de diferitele gu-
verne nu a fost lipsită de interese, însă. Ei au încercat să facă pe cura-
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joşii lăsând vina pe umerii Austriei. Gradul ridicat de animozitate între 
cei în favoarea unui cordon sanitaire şi a celor împotrivă a condus la o 
criză profundă în UE.

Acest lucru nu a rămas fără consecinţe pentru PPE. Deputaţii euro-
peni şi Comisia au încercat să-şi exprime o oarecare înţelegere pentru 
situaţia dificilă în care se găsea ÖVP. Cu toate acestea, unele dintre 
partidele noastre membre căutau o confruntare. Această opoziţie faţă de 
situaţia din Austria a fost determinată în principal de interesele locale. 
Există două puncte importante care ar trebui să fie amintite în acest 
sens. PPE nu a lucrat cu partidele sau grupurile de extremă stânga sau 
de extremă dreapta la nivel european. Mai mult, nu suntem obişnuiţi 
să se facă declaraţii cu privire la modul în care partidele membre ar 
trebui să facă politică internă. În lumina acestor principii, a fost foarte 
dificil, dacă nu chiar imposibil pentru PPE, să emită judecăţi cu privire 
la situaţia din Austria.

Prim-ministrul spaniol, José María Aznar, a invitat politicieni de 
frunte din PPE şi Grupul PPE pentru discuţii neoficiale la Madrid la 
final de săptămână, între 5-6 februarie 2000. El însuşi era complet cu-
fundat într-o campanie electorală destinată să preia centrul spectrului 
politic în Spania. Coaliţia cu extrema dreaptă din Austria îl vor com-
promite serios din punct de vedere politic. Reacţia lui trebuie înţeleasă 
în această lumină. La un dineu organizat la reşedinţa primului-ministru, 
La Moncloa, Aznar a sugerat ca ÖVP să fie suspendat din PPE. Eram 
capabili să prevenim luarea unei astfel de decizii radicale. Trebuia gă-
sită o modalitate pentru a trata onorabil ÖVP. Situaţia era tensionată şi 
delicată şi atât de plină de riscuri încât am decis să anulez Summit-ul 
PPE de la Lisabona, programat pentru data de 23 martie a anului re-
spectiv.

Păstrarea unei profil discret

Statutul PPE la momentul respectiv stipula că erau necesare cel pu-
ţin trei partide membre pentru a cere un vot de expulzare împotriva 
unui alt partid membru. Creştin-Democraţii belgieni de limbă franceză, 
PPI italian şi centriştii francezi ai UDF au luat iniţiativa. Pentru ei, ar-
gumentul decisiv s-a dovedit a fi lupta împotriva extremei drepte de pe 
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frontul de acasă. Cererea a fost discutată prima dată de Biroul Politic, în 
10 februarie 2000. În conformitate cu statutul, era nevoie de o perioadă 
de reflecţie de cel puţin o lună înainte ca să poată fi luată o decizie.

Un compromis a fost formulat la următoarea reuniune a Biroului 
Politic, în 6 aprilie. PPE urma să înfiinţeze un comitet de monitoriza-
re care să întocmească un raport privind situaţia politică din Austria. 
În această perioadă, ÖVP se va abţine de la participarea la elaborarea 
politicilor PPE. În timp ce aştepta o decizie definitivă, statutul de mem-
bru al ÖVP va fi suspendat temporar. Comitetul era format din Wim 
van Velzen, vice-preşedinte al PPE, şi doi delegaţi ai Grupului PPE, 
Gerardo Galeote din Partido Popular spaniol şi Hartmut Nassauer din 
partea CDU / CSU german. Acest compromis a fost acceptat de către 
toţi şi cererea pentru expulzarea ÖVP a fost retrasă.

Comitetul de monitorizare a prezentat raportul său în Biroul Politic 
din 6 iunie. Deoarece programul politic al guvernului austriac nu conţi-
nea niciun element incriminator, cei trei „înţelepţi“ PPE au recomandat 
imediata reabilitare a ÖVP. Comitetul a constatat că elaborarea politici-
lor trebuie să fie evaluată în funcţie de rezultatele sale şi nu în termeni 
de declaraţii făcute de către un lider de partid, în acest caz Jörg Haider, 
care nici măcar nu era membru al guvernului. În plus, ei au denunţat 
ipocrizia socialiştilor şi au formulat o serie de recomandări cu privi-
re la operaţiunile interne ale PPE. Biroul Politic a sprijinit concluziile 
raportului. În calitate de preşedinte, am propus ca aceste concluzii ale 
raportului să fie acceptate, raport care a fost convenit în urma câtorva 
amendamente la document. Acceptarea nu a fost unanimă – pentru asta 
au lipsit doar două voturi. În urma unei perioade de două luni, ÖVP pu-
tea să participe din nou la elaborarea politicilor PPE. I-am urat bun-ve-
nit lui Wolfgang Schüssel ca şef al noului guvern austriac la summitul 
PPE de la sfârşitul lunii iunie. Criza părea să fi dispărut. 

Cu toate acestea, întreaga afacere nu putea fi tolerată de către creş-
tin-democraţii belgieni de limbă franceză, PPI italian şi UDF francez. 
Conduşi de preşedintele UDF, François Bayrou, câţiva deputaţi nemul-
ţumiţi au instituit în 23 iunie 2000 „Grupul Schuman“, numele referin-
du-se la unul dintre fondatorii Uniunii Europene, Robert Schuman.

Liderii Grupului Schuman, care proveneau în special de la delegaţiile 
franceze, din Benelux, spaniole şi italiene, au format grupul lor de presi-
une sub pretextul de a susţine principiile de bază ale creştin-democraţiei, 
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care a fost pusă sub o presiune considerabilă de poziţiile adoptate de că-
tre PPE şi Grupul PPE, aşa cum au spus ei. Întâlnirile lor au fost limitate, 
cu toate acestea, la acorduri privitoare la voturile pe problemele de zi cu 
zi din cadrul grupului şi în Parlament. Eforturile lor au fost slab coordo-
nate şi numărul lor a rămas limitat la doar 40 din cei 230 de membri ai 
Grupului PPE. Niciuna din iniţiativele lor în Parlament nu s-a concreti-
zat. Grupul Schuman a început să se dezintegreze în 2003 şi 2004, când 
PPI şi UDF au întors spatele PPE şi au început discuţiile cu Liberalii 
Europeni. În aprilie au anunţat înfiinţarea unui grup transnaţional nu-
mit Partidul Democrat European, şi după alegerile europene din iunie, 
ei s-au aliat cu Liberalii Europeni în Parlamentul European, ca parte a 
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, sau Grupul ALDE.

Un exemplu şi un pionier

Odată ce PPE şi-a făcut curăţenie în ograda proprie, am făcut efor-
turi pentru a determina reabilitarea guvernului austriac în cadrul UE. 
În perioada premergătoare reuniunii Consiliului European de la Feira, 
Portugalia, în iunie 2000, presiunea a fost adusă pe capul şefilor de stat 
şi de guvern, care au continuat să se agaţe cu încăpăţânare de varianta 
cordon-ului. PPE a obţinut o victorie remarcabilă în cadrul Consiliului 
European, care a adoptat formula de raportare utilizată de către comite-
tul nostru de monitorizare. Unul dintre cei trei „înţelepţi“ ai acestui nou 
comitet al UE era fostul comisar Marcelino Oreja. La începutul lunii 
septembrie au prezentat raportul care a exonerat guvernul austriac de 
toate acuzaţiile şi speculaţiile. Cordon-ul din jurul Austriei a fost ridicat 
necondiţionat în 12 septembrie. Cineva se poate întreba pe bună drepta-
te, în retrospectivă, care a fos scopul real al acelei agitaţii.

În această perioadă turbulentă, CDU / CSU nu a putut să joace rolul 
de stabilizator în PPE, deoarece, fiind în opoziţie în Germania, aveau 
de a face cu criza lor internă care venea ca rezultat al Spendenaffäre, – 
scandal de finanţare. În acea perioadă, Aznar a fost singurul şef de gu-
vern PPE dintr-un stat membru mare. Dar preponderenţa şefilor de gu-
vern socialişti în cadrul Consiliului European s-a dovedit a fi un factor 
determinant în modul în care au fost abordate Austria şi PPE. În cele din 
urmă, ÖVP a fost departe de a-şi slăbi forţele atunci când a scăpat din 



Un cordon sanitaire în jurul Austriei 223

această perioadă delicată. Dimpotrivă, profilul discret adoptat de către 
ÖVP şi liderul lor Schüssel a ajutat considerabil, de fapt, la dispariţia 
crizei.

ENu doresc să afirm că abordarea ar fi potrivită pentru toată lumea, 
dar Wolfgang Schüssel a avut dreptate, politic vorbind, în strategia sa 
de a provoca extrema dreaptă printr-o coaliţie. El nu a făcut compro-
misuri şi nu a întreprins nicio iniţiativă care să nu fi fost în normele 
legale internaţionale şi europene. Schüssel, unul dintre cei mai activi 
participanţi la summit-urile PPE, a fost propus drept candidat la funcţia 
de preşedinte al Comisiei în 2004, dar s-a confruntat cu prejudecăţile 
continue ale unor şefi de stat şi de guvern.

Dezastrul de la Nisa

Consiliul European avea nevoie de o modalitate rapidă de a ieşi din 
criza austriacă, din cauza potenţialelor efecte negative pe care această 
criză le-ar fi putut avea asupra Conferinţei Interguvernamentale privind 
Tratatul de la Nisa, care se desfăşura la momentul respectiv. Toate sta-
tele membre, inclusiv Austria, aveau un drept de veto. Cei prezenţi cu 
siguranţă nu voiau ca lucrurile să meargă atât de departe, de vreme ce 
noul tratat a fost conceput pentru a pregăti Europa pentru extindere şi 
pentru includerea ulterioară a noilor state membre din Europa Centrală 
şi Europa de Est – ceva ce nu a fost realizat la Amsterdam. Trebuia sta-
bilit acum un acord de urgenţă cu privire la aceste aspecte, aşa numitele 
resturi, care rămăseseră pe masa de negocieri. Cu alte cuvinte, Nisa a 
fost un tratat de ultima şansă.

Cu toate acestea, acordul la care au ajuns şefii de stat şi de guvern 
după o sesiune maraton a fost descris ca fiind de mâna a doua. Soluţia la 
care s-a ajuns cu privire la problemele restante – numărul de membri în 
cadrul Comisiei, proporţia voturilor în cadrul Consiliului, definirea unei 
majorităţi calificate, numărul maxim de deputaţi europeni – a fost plină 
de anomalii şi şi-a ratat în mare măsură obiectivul. Nisa nu a furnizat 
nicio soluţie reală la provocarea extinderii şi a fost un trist eşec în ceea 
ce priveşte orice aprofundare a UE. O Uniune Europeană de douăzeci 
şi cinci de state membre nu era pregătită pentru a fi condusă eficient, 
democratic şi cât mai aproape de cetăţenii săi. Cu toate acestea, Spania 
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şi Polonia erau încântate de numărul de voturi pe care le aveau în cadrul 
Consiliului. Ele vor apăra Nisa până la capăt – Nisa ou la mort ! a fost un 
slogan auzit regulat în Parlamentul polonez. A devenit clar încă o dată 
faptul că o conferinţă interguvernamentală, aşa cum a fost delimitată de 
reprezentanţi ai guvernelor naţionale, nu mai era eficientă. Dezbaterea 
despre instituţii, atunci când a avut loc, a fost complet dominată de 
interese ale statelor membre. Nimeni nu a ratat nicio preocupare pentru 
interesul general al Europei.

Focuri de artificii la Congresul PPE

Imediat după Summit-ul de la Nisa, PPE a ţinut un congres la Berlin 
între 11-13 ianuarie 2001. Spre nemulţumirea şefilor de guvern PPE, 
Nisa a intrat sub foc greu la congres. Discursul meu conţinea critici 
nemascate la adresa noului tratat. Cu scopul de a repara deficienţele 
Tratatului de la Nisa, în urma unei sugestii făcute de grupul nostru, am 
propus să fie ţinută o convenţie care să fie formată nu doar din repre-
zentanţi ai guvernului, dar, de asemenea, din membri ai parlamentelor 
naţionale, ai Parlamentului European şi ai Comisiei. Exista un prece-
dent : Convenţia din 2000 condusă de fostul preşedinte german Roman 
Herzog, care, spre mulţumirea tuturor, a ajuns la un consens cu privire 
la Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Munca trebu-
ia să fie începută din nou, dar nu putea fi lăsată în mâinile diplomaţilor 
din statele membre. Odată ce convenţia a fost acceptată la Summit-ul 
European de la Laeken, Grupul PPE a ratificat Tratatul de la Nisa. În 
ciuda criticilor dure, am simţit că ne-am putea permite o nouă criză. 
Tratatul de la Nisa a fost tolerat numai pentru că ştiam că va fi revizuit.

La Congresul nostru de la Berlin am definit UE ca o „uniune a valori-
lor“. Programul de Bază de la Atena afirmă că PPE este un „partid al va-
lorilor“. Curând, a devenit vizibil că această uniune a valorilor era foarte 
importantă. Odată ce am lansat conceptul şi ideile din spatele lui, am 
găsit repede tonul în documentele oficiale şi discursul UE. Este uimitor 
cum se poate lucra pe un document luni de zile, doar pentru a descoperi 
brusc că titlul sau conceptul se dovedeşte a fi mai important şi angajant. 

De la extinderea PPE în anii 1990, partidul nu a mai avut o structură pre-
dominant creştin-democrată, dar, cu toate acestea, a rămas astfel în obiec-
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tive şi mesaj. PPE a rămas fără echivoc credincios unei Uniuni Europene 
federale. Cu toate acestea, referirea la „Statele Unite ale Europei“ – un 
concept care provine de la începuturile PPE şi care a devenit învechit 
datorită evoluţiilor din cadrul instituţiilor – a fost abandonată.

Verständnis mit Schäuble

Imediat după Congresul de la Berlin, Wolfgang Schäuble şi cu mine 
am făcut schiţa unei noi propuneri pentru instituţii. Grupul de lucru pe 
care l-am prezidat împreună a fost un prim exemplu al bunei noastre 
relaţii de lucru. În urma unei cereri din partea noului lider al CDU, 
Angela Merkel, l-am întrebat pe Schäuble dacă am putea trasa împreu-
nă documentul congresului de la Estoril. În urma înfrângerii electorale 
din septembrie 1998 a CDU / CSU, Schäuble s-a descurcat admirabil 
ca preşedinte de partid pentru CDU şi preşedinte de grup în Bundestag 
şi de asemenea prin câştigarea unui număr impresionant de alegeri regi-
onale şi europene. Dacă el ar fi rămas preşedinte al CDU, ar fi devenit 
cancelar în 2002. Dar odată ce a fost atras în tsunami-ul politic provocat 
de scandalul finanţărilor, nu prea mai era loc la vârf pentru el. Personal, 
am avut o relaţie foarte bună cu Schäuble. El este unul dintre oamenii 
pe care îi caut întotdeauna când sunt la Berlin. Împărţim o communis 
opinio, atât în ceea ce priveşte viitorul Europei şi tot ceea ce implică, iar 
în unele privinţe documentul congresului nostru, „O Constituţie pentru 
o Europă puternică“, reflectă acest lucru.

Când Belgia a deţinut preşedinţia Uniunii Europene, prim-ministrul 
Guy Verhofstadt a făcut o declaraţie cu privire la viitorul Europei, în 
timpul Summit-ului de la Laeken din decembrie 2001. Această declara-
ţie a fost un răspuns la Nisa şi a fost, de asemenea, un mare pas înainte. 
Aceasta prevedea înfiinţarea unei convenţii conduse de Valéry Giscard 
d’Estaing şi de doi vice-preşedinţi : fostul prim-ministru belgian Jean-
Luc Dehaene si fostul prim-ministru italian şi profesor de drept consti-
tuţional Giuliano Amato. Lucrul la Convenţia privind viitorul Europei, 
de vreme ce convenţia era cunoscută în totalitate, a început oficial în 28 
februarie 2002. 
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Grupul energic al lui Brok

Datorită grupului nostru de lucru, PPE a fost bine pregătit pentru 
această convenţie. Prin documentul care a fost aprobat în timpul con-
gresului nostru de la Estoril, din 17-18 octombrie 2002, am fost capabili 
să dăm formă propunerii noastre şi să facem un pas fundamental îna-
inte spre aprofundarea UE după Nisa. În acelaşi timp documentul de la 
Estoril a constituit baza pentru angajamentul nostru faţă de Convenţie.

Pentru a maximiza impactul nostru politic, am înfiinţat un grup 
PPE în interiorul Convenţiei înseşi. I-am cerut unuia dintre greii noştri, 
Elmar Brok din Germania, să-l conducă. El a făcut acest lucru cu vervă, 
personificând şi însufleţind prezenţa PPE în cadrul Convenţiei. Grupul 
nostru din convenţie a fost probabil unul dintre cele mai energice şi 
vitale pe care le-am cunoscut vreodată. Reuniunile noastre erau la cele 
mai înalte standarde, aşa cum se poate observa din raportul excelent 
întocmit de europarlamentarul francez Alain Lamassoure cu privire 
la repartizarea competenţelor între statele membre şi UE. Una dintre 
persoanele cele mai semnificativ prezente a fost Helmut Kohl. El avea 
autoritatea morală considerabilă şi în fiecare intervenţie a sa a continuat 
să sublinieze importanţa rolului jucat de fiecare membru al Convenţiei. 
Procedeele erau destul de relaxate pe atunci. În timpul întâlnirii noastre 
de la Petersberg lângă Bonn, el l-a întrerupt pe John Bruton în mijlocul 
unui foarte complexe prezentări. „Das ist absurd, absurd, absurd“, a 
remarcat el. „Vă mulţumesc foarte mult pentru comentariul dumnea-
voastră pozitiv !“, a răspuns Bruton laconic.

Nu mai puţin de şapte dintre cei treisprezece membri ai prezidiu-
lui Convenţiei aparţineau familiei noastre politice, care cu siguranţă a 
crescut influenţa PPE : alături de preşedintele Valéry Giscard d’Estaing 
şi unul dintre vicepreşedinţi, Jean-Luc Dehaene, s-au aflat comisa-
rul european, Michel Barnier, francez, ministrul spaniol al Afacerilor 
Externe, Ana de Palacio, fostul prim-ministru irlandez, John Bruton, 
fostul prim-ministru al Sloveniei, Alojz Peterle – singurul reprezentant 
în Prezidiu din noile state membre – şi europarlamentarul spaniol Iñigo 
Méndez de Vigo. Méndez de Vigo este probabil cel mai puţin cunoscut 
dintre cei şapte. El este, totuşi, un expert competent în instituţii şi un 
membru extrem de angajat al Parlamentului European.

Printre cele mai importante etape pregătitoare au fost reuniuni-
le neprotocolare ale liderilor PPE din 9 septembrie 2002, de la Porto 
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Rotondo, micul port în Sardinia unde Berlusconi are o casă de vacan-
ţă ; din 19 iunie 2003, în peninsula Kassandra, în apropiere de Salonic, 
unde am ajuns la un acord asupra unui proiect de Constituţie şi din 4 
decembrie 2003, o reuniune organizată de către prim-ministrul Jean-
Pierre Raffarin la reşedinţa sa oficială, Hôtel de Matignon.

Ambiţii constituţionale

Faptul că în cadrul Convenţiei s-a ajuns în cele din urmă la un consens 
privind proiectul Constituţiei europene şi la un acord de ultim moment 
privind un Tratat pentru instituirea unei Constituţii Europene – lăsând 
la o parte discuţia dacă termenul de „constituţie“ era unul oportun – era 
în linie cu scopul pentru care PPE şi cu mine militam de ani de zile. 
În 1990, chiar înainte de Tratatul de la Maastricht, am discutat ideea 
unei constituţii în cadrul PPE şi de atunci am continuat să facem acest 
lucru. Nu am ascuns vreodată convingerea mea că va veni o zi când 
Constituţia Europeană va înlocui toate tratatele existente, dar urmărirea 
unei constituţii nu ar trebui să fie un scop în sine.

Faptul că atât de mult teren a fost acoperit, cel puţin în ceea ce 
priveşte întocmirea proiectului Constituţiei Europene, se datorează în 
mare măsură preşedinţiei Convenţiei. Alegerea lui Giscard s-a dovedit 
a fi crucială pentru succesul întregii operaţiuni. Jacques Delors a fost, 
de asemenea, un posibil candidat şi ar fost la fel de eficient. Dar Chirac 
a optat pentru Giscard din motive politice interne. Ca european con-
vins, el a avut inteligenţa, profilul şi calificările pentru a obţine într-un 
succes. El a preţuit ambiţiile mari şi de multe ori îi plăcea să compare 
Convenţia cu Convenţia de la Philadelphia în care Constituţia Statelor 
Unite ale Americii a fost întocmită la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 
Aceasta a fost, probabil, o comparaţie cam deplasată. În mod parado-
xal, Franţa este cea care a votat împotriva Tratatului Constituţional 
într-un referendum ţinut la începutul lunii mai 2005. Giscard a fost 
foarte dezamăgit. „Le Système européen fonctionne mal. La Franţa n’a 
plus de projet européen. Les Européens n’ont plus de projet européen“ 
(Sistemul european funcţioneză prost. Franţa nu mai are un proiect eu-
ropean. Europenii nu mai au un proiect european), a declarat el câteva 
luni mai târziu.
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Creditul datorat vicepreşedinţilor Convenţiei este cel puţin la fel de 
mare, chiar dacă poziţiile şi acţiunile lor au fost, uneori, conduse de 
pragmatism sau, să spunem de realism. Este bine cunoscut faptul că 
Dehaene şi Amato au lucrat febril în spatele scenei pentru a ajunge la 
un compromis, care a apărut laborios, având în vedere diferenţele mari 
de opinii ce trebuiau cumva să fie depăşite. Spre dezamăgirea mea, unul 
dintre elementele abandonate în cadrul compromisurilor a fost invoca-
tio Dei, referinţa la Dumnezeu – sau, într-o versiune diluată, rolul jucat 
de creştinism în devenirea Europei. Am continuat să fac un caz pentru 
această formulare prin referirea la Constituţia poloneză : „Valorile UE 
cuprind valorile celor care cred în Dumnezeu, ca sursă de adevăr, drep-
tate, bunătate şi frumuseţe, şi a celor care nu împărtăşesc o astfel de 
credinţă, dar care, prin alte surse, acceptă şi apără aceste valori“.

Succesul are întotdeauna calitatea unui părinte ; în schimb, eşecul 
este orfan. Şi totuşi, cred că rolul jucat de PPE a fost crucial pentru 
succesul Convenţiei. Următoarele pot fi adăugate pe lista de realizări a 
PPE : dezmembrarea a trei piloni în favoarea distribuirii competenţelor 
între UE şi statele membre, înfiinţarea unei funcţii de ministru euro-
pean pentru Afacerile Externe, care este de asemenea vice-preşedinte al 
Comisiei Europene, o chestiune în care Dehaene a jucat un rol impor-
tant, prelungirea şi rafinarea în ceea ce priveşte aplicarea principiului 
subsidiarităţii, o contribuţie decisivă la aceasta aducând-o Méndez de 
Vigo, dubla majoritate în cadrul Consiliului, o mai mare transparenţă 
în elaborarea politicilor, noi competenţe pentru Parlamentul European, 
deşi mai puţine decât se aştepta şi numirea unui preşedinte al Consiliului 
European, cu perspectiva ca, în timp, această poziţie să fuzioneze cu 
cea de preşedinte al Comisiei Europene. Cu toate acestea, niciodată nu 
trebuie să ne oprim a prevedea, pentru viitor, alegerea Preşedintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, sau eventual chiar prin vot 
direct de către electorat. Este un semn plin de speranţă că deja în 2004 – 
chiar înainte de existenţa unui proiect definitiv al tratatului – rezultatele 
alegerilor europene au fost luate în considerare în procesul de numire a 
preşedintelui Comisiei Europene.
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Capitolul IX

„El nu le-a luat rodul 
celor care au plantat 
copacul...“

Întrucât mandatele de cinci ani al Parlamentului European şi al 
Comisiei coincideau, era o speculaţie continuă cu privire la cine va con-
duce Comisia după alegerile europene din 2004. Romano Prodi nu mai 
avea nicio şansă pentru un al doilea mandat ca preşedinte al Comisiei – 
chiar dacă el nu credea una ca asta. În mass-media şi în nenumărate 
reuniuni speculaţiile atinseseră cote alarmante. Ne-am gândit din nou 
la 1999. După acele alegeri, Grupul PPE era încă o dată cel mai mare 
grup. Cu toate acestea, victoria noastră nu a avut niciun impact asupra 
compoziţiei Comisiei Prodi, să nu mai vorbim de cine ar putea fi preşe-
dintele Comisiei. Dar, în 2004, Constituţia Europeană propusă a stabilit 
ca liderii de guvern din cadrul Consiliului European să ia în considerare 
rezultatele alegerilor.

În februarie, un politician european mi-a telefonat şi m-a rugat să-l 
contactez pe prim-ministrul belgian Guy Verhofstadt, un liberal, care 
era candidat pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Am 
presupus că Verhofstadt i-a cerut acestui politician să netezească drumul 
în ce priveşte PPE-ul. După ce am cercetat discret în rândul prietenilor 
politici, nu am fost de acord cu cererea. Toţi au spus „Nu“. Vom desem-
na propriul nostru candidat dacă vom câştiga alegerile europene. Cu 
toate acestea, nu toată lumea împărtăşea acest punct de vedere. Prim-
miniştrii noştri din Benelux, Jan-Peter Balkenende din Olanda şi Jean-
Claude Juncker din Luxemburg l-au sprijinit neoficial pe Verhofstadt. 
Dar chiar şi ei aveau o problemă. Când s-a răspândit vestea că preşedin-
tele francez Jacques Chirac şi cancelarul german Gerhard Schröder l-au 
nominalizat pe Verhofstadt a fost foarte clar faptul că – la fel ca Helmut 
Kohl şi François Mitterrand în 1994 – ei nu ajunseseră la un acord cu 
britanicii. De-a lungul evoluţiei evenimentelor, părerile divergente asu-



Wilfried Martens230

pra războiului din Irak au lăsat urme adânci : axa franco-germană, spri-
jinită de Belgia, era diametral opusă Marii Britanii.

La conducere

În 1 mai 2004, zece noi state membre au aderat la Uniunea Europeană. 
În timpul preşedinţiei europene irlandeze, l-am invitat pe prim-minis-
trul nostru la Dublin pentru un summit PPE. Discuţia s-a axat în jurul 
candidatului nostru la funcţia de preşedinte al Comisiei. Juncker a fost 
împotriva acestei ipoteze de bază că vom avea propriul nostru candidat. 
El a susţinut că, chiar dacă am rămas cel mai puternic partid din Europa, 
nu aveam încă cel mai bun candidat. Potrivit lui Juncker, preşedintele 
Comisiei nu trebuia să fie numit pe linie politică. Prim-ministrul por-
tughez, José Manuel Durão Barroso, a declarat că are un candidat bun 
în persoana compatriotului său António Vittorino. Ca vice-preşedinte al 
Comisiei Europene, Vittorino îşi câştigase o bună reputaţie la justiţie şi 
afaceri interne. Dar el era un socialist şi, prin urmare, nu putea beneficia 
de sprijinul nostru. Poate Barroso prefera să aibă acest social-democrat 
puternic la Bruxelles mai degrabă decât la Lisabona. Mulţi participanţi 
la Summit-ul PPE, inclusiv eu, au fost şocaţi de acest sprijin voalat pen-
tru ne-membri ai PPE. Vicepreşedintele PPE Peter Hintze şi-a exprimat 
în numele Grupului CDU nedumerirea faţă de lipsa unui consens. Mi 
s-a dat sarcina de a avea consultări cu toţi prim-miniştrii PPE şi de a 
afla cine este candidatul noastre cel mai bun. Hintze a spus : „Wilfried, 
te afli încă o dată în poziţia de a decide“.

M-am întrebat cu toată seriozitatea cum aş putea rezolva această 
situaţie complicată. În cursul lunii mai, am vorbit personal cu fiecare 
prim-ministru PPE. Prima mea oprire a fost Berlusconi şi asta a fost 
relativ uşor. Poziţia sa a fost foarte clară : Verhofstadt iese din discuţie ! 
Acest răspuns nu a fost chiar o surpriză, având în vedere relaţia slabă 
între cei doi. Când am sosit la Atena, Kostas Karamanlis mi-a spus că 
Verhofstadt personal îl chemase. Şi asta s-a dovedit a fi valabil nu nu-
mai la Atena. Oriunde mă duceam, Verhofstadt deja încercase să aibă 
contacte pentru a-i susţine candidatura, subliniind că fusese nominalizat 
de Schröder şi Chirac. În acest timp, spunea în Belgia că nu va accepta. 
Se va dovedi mai târziu că era pregătit să facă aproape orice pentru a-şi 
procura mult râvnitul birou de preşedinte al Comisiei.
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Lobby-ul lui Verhofstadt a forţat PPE să intre în defensivă. Acest 
lucru a fost oarecum surprinzător, deoarece aveam, cel puţin în teo-
rie, un candidat asupra căruia exista un consens, şi anume Jean-Claude 
Juncker. El era candidatul ideal. În calitate de cel mai longeviv prim-
ministru UE, se bucura de încrederea prietenilor şi a duşmanilor. Era 
foarte bine familiarizat cu dosarele europene şi ştia cum să ajungă la un 
compromis. Dar, în mod constant, Juncker declara că el nu va accepta, 
pentru un număr de motive, dintre care unul a fost faptul că alegerile 
din Luxemburg coincideau cu alegerile europene. Când am vorbit cu el 
la telefon a refuzat să facă ceea ce noi am fi vrut noi. Juncker ar fi fost, 
totuşi, un preşedinte de Comisie remarcabil. 

Tête-à-tête la Lisabona

După participarea la congresul partidului nostru membru din 
Portugalia, PSD, la Porto, am avut o întâlnire cu Barroso la prânz, în 
ziua de luni 24 mai, la Lisabona. Această întâlnire s-a dovedit a fi cru-
cială. În timpul tête-à-tête-ului am vorbit despre opoziţia provocată de 
Verhofstadt, dar şi despre perspectiva care ni se arăta, şi anume faptul 
că nu aveam nicio alternativă şi niciun candidat din partea PPE. Acest 
lucru ar fi fost un dezastru, deoarece socialiştii luaseră deja poziţii im-
portante în cadrul negocierilor. Iniţial, Barroso a repetat ceea ce spusese 
la Dublin. El avea un candidat bun portughez şi nu şi-ar fi putut permite 
să nu îl sprijine.

I-am spus că el era un candidat portughez mult mai bun decât 
Vittorino. Barroso se bucura de o reputaţie solidă şi, aşa cum specificau 
şi informaţiile adunate de la Consiliu, de către fostul secretar general al 
Grupului PPE, Mario David, francezii şi germanii gândeau exact la fel. 
La sfârşitul conversaţiei, hotărându-se brusc, Barroso a zis : „Dacă nu 
puteţi găsi pe altcineva, eu sunt pregătit pentru funcţie“.

Prima mea întâlnire cu Barroso datează din atelierele de lucru ale 
Grupului PPE, în iulie 1994. Deşi el se consideră a fi pro-american, 
am ajuns să-l cunosc ca pe un european convins. Studiile sale la Centre 
Européen de Denis de Rougemont de la Geneva aproape sigur au avut 
ceva de-a face cu asta. În 1999, a devenit preşedintele PSD şi vice-pre-
şedinte al PPE. Victoria sa electorală din 2002 a fost crucială. De atunci 
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înainte participarea sa ca prim-ministru în cadrul Consiliului European 
a consolidat poziţia PPE în mod considerabil. În 2004, a avut curajul să 
renunţe la mandatul de prim-ministru în favoarea Comisiei, „locul de 
muncă cel mai dificil din lume“, aşa cum se spune în titlul unui docu-
mentar franţuzesc. 

În timpul unei conversaţii telefonice cu cancelarul austriac, 
Wolfgang Schüssel, am menţionat candidatura lui Barroso. Reacţia lui a 
fost pozitivă. Schüssel însuşi ar fi fost, de asemenea, un preşedinte bun. 
Dar candidatura sa a stârnit imediat o opoziţie intransigentă, în princi-
pal în Franţa. În cadrul PPE, germanii au sperat până în ultima clipă că 
Schröder şi Chirac îşi vor schimba opţiunea în favoarea lui Schüssel. 
Pentru că avea puţine şanse, Schüssel însuşi nu a accentuat problema 
pentru moment, nici chiar în cadrul PPE.

Chiar pe pistă

Seara târziu, la o zi după cea mai recentă victorie a noastră în alege-
rile europene, am primit un apel telefonic de la Verhofstadt. El a spus – 
după cum toată lumea ştia acum – că a fost nominalizat de Chirac şi 
Schröder şi, de asemenea, că se bucura de un sprijin important din partea 
CDU. I-am răspuns, oarecum surprins : „Serios ? De la cine din CDU ? 
Am avut o întâlnire cu Angela Merkel lunea trecută, la Berlin. ... Am 
convenit să sprijinim un candidat PPE“ (I-am spus Angelei că Barroso 
era pregătit să accepte.) „Cu adevărat ?“, a zis Verhofstadt, şi a adăugat : 
„O voi vedea mâine la aeroport când vine la Bruxelles“. Merkel urma 
să ia parte la summitul PPE din 16-17 iunie, de la Meise. S-au întâlnit 
pe pistă. Dar ştiu că Merkel nu şi-a schimbat punctul de vedere când s-a 
întâlnit faţă în faţă cu Verhofstadt.

În timpul summit-ului Grupului PPE din 16 iunie, toate discuţiile 
s-au centrat în jurul noului preşedinte al Comisiei. Niciun nume specific 
nu fusese menţionat la momentul respectiv. În urmă consultărilor strân-
se cu Angela Merkel şi cu liderul nostru de grup, Hans-Gert Pöttering, 
am căutat să intru în contact cu conservatorul britanic Chris Patten. 
L-am întrebat dacă era pregătit să fie ales drept candidat al PPE la pre-
şedinţie. În acea seară am avut, de asemenea, o conversaţie telefonică 
cu liderul conservatorilor britanici, Michael Howard, care sprijinea pe 
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deplin candidatura lui Patten. Acesta era un bine venit bonus în relaţia 
dificilă dintre PPE şi conservatorii britanici. Poate că, la fel ca în 1992, 
atunci când am început colaborarea cu conservatorii britanici, Patten ar 
fi putut acţiona ca un cap de pod. Alegerea lui Patten era importantă : el 
era unul dintre noi. În calitate de comisar european, fusese de un mare 
ajutor pentru PPE – mai mult de atât, el era în fapt un creştin-democrat 
care împărtăşea complet modul nostru de gândire. Era respectat peste 
tot pentru calităţile diplomatice şi pentru munca sa impresionantă la 
Comisie cu privire la relaţiile externe. Era britanic şi se putea baza pe 
sprijinul prim-ministrului Tony Blair. Era pro-european şi acest lucru 
putea fi o cotitură pentru Partidul Conservator britanic. 

Biliard cu trei mante

În dimineaţa zilei de miercuri, 17 iunie 2004, ne-am întâlnit din nou 
să desemnăm un candidat. Era o agitaţie imensă din partea presei. Toată 
lumea presupunea că după victoria noastră vom avea un candidat favo-
rit. Înainte de întâlnire, am vorbit separat cu fiecare din prim-miniştrii 
noştri pentru a-i anunţa despre candidatura lui Patten. Prim-ministrul 
grec Kostas Karamanlis a ezitat pentru că un candidat britanic era o 
chestiune foarte sensibilă în vederea problemei cipriote. Am putut de-
tecta îndoieli şi în mintea lui Barroso. I-am mărturisit : „Sigur poţi ve-
dea că jucăm ‘cu trei mante’ aici. Este foarte posibil că bila care merge 
în direcţia lui Patten să ajungă în cele din urmă la tine“. Berlusconi, cel 
mai în vârstă prim-ministru, era pregătit să-i susţină cauza lui Patten 
în faţa lui Tony Blair. Conform Tratatului de la Nisa, preşedintele de 
Comisie propus va trebui să asigure o majoritate calificată de voturi 
în cadrul Consiliului European. Această majoritate nu putea fi reali-
zată fără sprijinul lui Tony Blair şi a prim-miniştrilor PPE. În acelaşi 
timp, împreună am format un bloc împotriva propunerii lui Schröder şi 
Chirac, şi astfel împotriva candidaturii lui Verhofstadt.

Hans-Gert Pöttering stătea lângă mine la reuniune şi mă îndemna 
să sugerez un nume. L-am propus atunci pe Patten. Barroso a rămas la 
candidatura lui Vittorino. Juncker a continuat să-l apere pe Verhofstadt. 
Berlusconi a declarat sincer : „Am nevoie să ştiu ce trebuie să fac la 
Consiliul European“. Ca răspuns la sugestia mea, toată lumea a acceptat 
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în final ca Berlusconi să-l anunţe pe Patten ca opţiune din partea PPE şi 
tot el să-i ceară sprijinul lui Blair. Am spus adesea că rezultatul alegeri-
lor europene ar trebui să fie factorul decisiv în alegerea noului preşedin-
te al Comisiei. Acest obiectiv era acum la îndemâna noastră. Totuşi, am 
rămas la distanţă de presă. Pöttering şi-a declarat public opoziţia faţă de 
Verhofstadt, ţinându-mă departe de linia de foc.

La Consiliul European, a devenit imediat evident că nu exista con-
sens în favoarea lui Verhofstadt. Berlusconi a avut acordul lui Blair de 
a-l sprijini pe Patten, şi nu pe Verhofstadt. Chirac şi Schröder au petre-
cut o noapte încearcând să-şi convingă colegii. Dar minoritatea care îl 
bloca pe Verhofstadt a fost foarte puternică. În cele din urmă, Chirac 
l-a lăsat pe Verhofstadt să înţeleagă clar că nu mai avea nicio şansă. În 
acelaşi timp, el se opunea de asemenea lui Patten. Poate că ideea unei 
Comisii conduse de un britanic – mai ales după opoziţia lui Blair la 
candidatul său, Verhofstadt – era prea mult de suportat pentru Chirac. 
Când m-am decis să-i cer lui Patten să rămână, am ştiut că o candidatură 
a sa ar putea provoca opoziţie, iar conştiinţa mea era neliniştită când 
l-am abordat. Patten era conştient de faptul că efortul s-ar fi putut să 
nu reuşească : opoziţia venea de la Paris. Dar acest lucru a lăsat locul 
liber pentru un alt candidat, iar Barroso a fost numit în cele din urmă. 
La final, jocul cu „trei mante“ a produs un rezultat pozitiv pentru PPE. 
În cazul în care candidatura lui Barroso ar fi eşuat, l-am fi nominalizat, 
apoi, din cadrul PPE, pe Michel Barnier, fostul comisar european şi mi-
nistru francez al Afacerilor Externe. Aveam întregul sprijin din partea 
prim-ministrului francez, Jean-Pierre Raffarin.

Printre credincioşi

Am păstrat distanţa faţă de ceea ce se întâmplă în şi în jurul 
Consiliului European. Eram deja în vacanţă pe coasta Belgiei, atunci 
când Chirac a aprobat în cele din urmă candidatura lui Barroso. Angela 
Merkel m-a sunat ca să îmi spună : „Amândoi avem un motiv să fim fe-
riciţi. Am reuşit în misiunea noastră“. Fără îndoială, comunicarea ei in-
tensivă cu Blair a contribuit foarte mult la rezultatul final. Nominalizarea 
lui Barroso, la Consiliul European special din 29 iunie 2004 a fost o 
victorie nu doar pentru PPE, ci, de asemenea, pentru cei care nu au 
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renunţat niciodată să creadă că victoria noastră se va valorifica şi ne 
vom exercita dreptul democratic de a desemna un candidat PPE la şefia 
UE. Angela Merkel a fost unul dintre ei. Fără ea n-aş fi reuşit niciodată 
să-l împing pe Barroso în prim-plan. A fost un exemplu de măiestrie a 
biliardului cu trei mante ! Acestea sunt momentele când se cimentează 
legăturile strânse cu caracter personal. 

Am ajuns să o cunosc pe Angela Merkel, pe vremea când era mi-
nistru în guvernele lui Kohl. Într-o seară, înaintea unui Congres al 
CDU, m-am aşezat la o masă cu Kohl şi Merkel, când Helmut i-a spus : 
„Angela, du sollst dem Vorzitsender einmal einladen in Mecklenburg-
Vorpommern“ (Angela, trebuie să-l inviţi pe preşedinte să viziteze 
Mecklenburg-Vorpommern), landul în care locuia. Ceea ce ea a făcut, 
de fapt. Dar, din păcate, din cauza agendei mele încărcate nu am putut 
onora invitaţia. Când a devenit preşedinte al CDU în 1999, ea a venit 
imediat să mă vadă la Bruxelles. Am rămas mereu într-o relaţie foarte 
apropiată de atunci. Ea este unul din liderii de guvern cu care pot vorbi 
la telefonul mobil sau căreia pot să-i trimit mesaje text în orice moment. 
Kohl obişnuia să o apeleze das Mädchen (fetiţă) în acele zile, dar chiar 
şi în acele etape timpurii ea arăta semne de mare inteligenţă politică. 
Îşi apără convingerile, sprijină PPE-ul până la capăt şi stă pe propriile-i 
picioare în politica internaţională. În tradiţia lui Kohl, a făcut pasul îna-
inte către o nouă generaţie de lideri PPE. În calitate de cancelar, ea este 
responsabilă pentru marele succes al preşedinţiei germane din prima 
jumătate a anului 2007. Ea a salvat finanţele europene de la dezastru 
obligând la un consens privind bugetul pentru perioada 2007-2013. Sub 
conducerea sa, Uniunea Europeană a devenit intens implicată în lupta 
împotriva schimbărilor climatice. Iar în iunie 2007, ea a ajuns cu suc-
ces la un acord privind un nou Tratat de Reformă, care a fost semnat 
la Lisabona în decembrie acelaşi an şi a dat un nou suflu Constituţiei 
Europene, care se presupunea că murise. Într-un cuvânt : şi-a delimitat 
scena pentru o re-lansare a procesului de integrare europeană.

Cei care cred sunt rari, pentru că diferenţa dintre victorie şi înfrân-
gere este foarte subţire. A fost neobişnuit, şi totodată o premieră, ca 
preşedintele Comisiei să fie numit ca urmare a intervenţiei directe a 
unui partid politic european. Era necesar, prin urmare, să depăşim di-
vergenţele de opinii în rândul prim- miniştrilor noştri. În calitate de 
preşedinte al partidului a trebuit, de asemenea, să fiu pregătit să lucrez 
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pe margine la o soluţie – departe de microfoane şi camerele de televi-
ziune. Momentul a fost, de asemenea, crucial. Dacă l-am fi nominalizat 
pe Barroso imediat drept candidat al nostru, acesta ar fi putut să se con-
frunte cu opoziţia franco-germană, deoarece el organizase summit-ul 
din Insulele Azore cu susţinătorii atacului asupra Irakului.

Este îndoielnic că acest scenariu s-ar putea repeta vreodată. Li se va 
permite partidelor membre ale PPE şi soldaţilor lor europeni, deputaţii 
europeni, să-şi exprime democratic opinia cu privire la cine ar trebui 
să conducă UE ? Sau această decizie va fi încă o dată monopolizată 
de către şefii de stat şi de guvern, indiferent de rezultatul alegerilor 
europene ? Ne vor mai permite oare oponenţii noştri politici un astfel 
de succes ?

Un domeniu de influenţă schimbat 

Instalarea Comisiei Barroso a fost doar începutul. După alegerea 
lui Barroso, a trebuit să rezolvăm diverse probleme legate de aprobarea 
noii Comisii de către Parlamentul European. Am fost implicat îndea-
proape în criza declanşată de desemnarea comisarului italian, Rocco 
Buttiglione. El a fost supus focului încrucişat în Parlamentul European, 
datorită comentariilor controversate despre homosexuali şi rolul feme-
ilor. La cererea lui Barroso, de asemenea, am fost mediator între preşe-
dintele Grupului PPE-DE şi preşedinte Fidesz, Hans-Gert Pöttering, şi 
fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán. Orbán, care era în opoziţie 
în ţara sa, trebuia să fie convins să renunţe la obiecţia cu privire la can-
didatul contestat al guvernului maghiar, László Kovács, în schimbul 
unei remanieri a portofoliilor. Grupul nostru era pregătit să treacă cu 
vederea casus belli împotriva lui Kovács şi să-l accepte. Aceasta a făcut 
parte dintr-un compromis prin care controversatul Buttiglione a fost în-
locuit de către ministrul italian de externe, Franco Frattini.

Alegerea Comisiei Barroso a ilustrat mutaţia în câmpul influenţei 
între instituţii. Parlamentul European nu mai era „tigrul fără dinţi“, 
atunci când se punea problema deciziilor. Şi-a arătat dinţii împotriva 
Consiliul European şi împotriva Comisiei. Dar această bătălie politică 
a fost, de asemenea, animată de diferenţele de opinie între grupurile 
politice. Alegerea lui Barroso şi criza Buttiglione au dovedit importan-
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ţa sincronizării. Atât Parlamentul cât şi Comisia au dorit să profite de 
iniţiativa de la începutul noului mandat legislativ. Faptul că mandatul 
de cinci ani al celor două instituţii coincidea a făcut să crească, de ase-
menea, intensitatea animozităţii lor. Acesta a fost doar unul din multele 
semne că relaţiile instituţionale au evoluat într-o luptă tensionată între 
ramurile executivă, Comisia, şi legislativă, Parlamentul European, la 
fel cum se întâmplă în politica naţională cu guvernul şi parlamentul.

O poziţie puternică confirmată

Faptul că PPE era într-o poziţie puternică a fost evident la Congresul 
nostru de la Bruxelles din 4-5 februarie 2004. Am fost abordaţi de către 
un grup impresionant de lideri guvernamentali. Nu a fost cazul întot-
deauna în istoria PPE. Deoarece José María Aznar nu mai era în frunte 
la alegerile spaniole din martie, acesta a fost ultimul lui congres ca li-
der al Partido Popular. O nouă generaţie apăruse sau ocupa deja funcţii 
importante : Angela Merkel în Germania, Edmund Stoiber în Bavaria, 
Jan-Peter Balkenende în Olanda, Jean-Claude Juncker în Luxemburg, 
Wolfgang Schüssel în Austria, Kostas Karamanlis în Grecia, José Manuel 
Barroso în Portugalia, Silvio Berlusconi în Italia, Jean-Pierre Raffarin 
în Franţa şi aşa mai departe. Programul de Acţiune pentru 2004-2009 a 
trezit puţine controverse. Toate atenţia s-a axat pe extinderea UE din 1 
mai. Într-un sens, congresul a venit prea devreme, deoarece campania 
pentru alegerile europene nu începuse încă, nici pe departe. 

Alegerile europene din iunie 2004 au confirmat poziţia noastră pu-
ternică. Cu 268 de deputaţi europeni, eram din nou cel mai mare grup cu 
o marjă largă în noul şi extinsul Parlament. Grupul Socialist avea 200 de 
membri. Patruzeci la sută din deputaţii europeni din noile state membre 
au aderat la grupul nostru. Acest lucru însemna că grupul nostru era sin-
gurul din Parlamentul European care avea reprezentanţi din toate statele 
membre. Această victorie a fost în mare parte datorată bunei performan-
ţe a noilor partide membre din toate ţările care tocmai aderaseră. Anii de 
muncă de pionierat în construirea democraţiei din Europa Centrală şi de 
Est nu fuseseră în zadar. Acum puteam culege roadele.
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Ambiţiile naţionale iniţiale

În perioada premergătoare alegerilor europene, a existat o evoluţie 
dramatică. Era în general cunoscut faptul că UDF francez şi PPI ita-
lian nu erau foarte încântaţi de extinderea PPE. Alte partide, precum 
Creştin-Democraţii Flamanzi, aveau de asemenea dificultăţi cu această 
strategie. Dar când grupul nostru a decis să revizuiască normele interne 
de procedură pentru a-i mulţumi pe conservatorii britanici, centriştii 
francezi şi creştin-democraţii orientaţi spre stânga din Italia au ridicat 
vocea. Ei au transformat chestiunea într-una de principiu. Când au pier-
dut disputa, au abandonat familia noastră politică. După alegerile euro-
pene s-au alăturat Partidului Democrat European al lui Bayrou şi, prin 
urmare, Grupului Liberal din Parlamentul European.

În fapt, liderii grupului nostru le-au dat o scuză excelentă de a face 
ceea ce planificaseră deja să facă pentru o lungă perioadă de timp : să îşi 
continue drumul propriu la nivel european. UDF şi PPI au găsit dificil 
să digere faptul că, după aderarea UMP şi Forza Italia, aceştia erau 
dominanţi în cadrul partidului. Un alt motiv al ostilităţii lor în desfăşu-
rare a fost că aleseseră opoziţia, în vreme ce UMP şi Forza Italia aveau 
responsabilităţi guvernamentale. Ei nu făceau ceea ce alte partidele 
membre erau în stare să facă : să formeze o singură delegaţie de centru-
dreapta şi să-şi unească puterile în Parlamentul European. Pentru a-l 
parafraza pe von Clausewitz, ei au văzut politica europeană ca pe o 
extindere a politicii naţionale, făcută prin alte mijloace.

Preşedintele UDF, François Bayrou, în ciuda majorităţii susţinători-
lor săi, a refuzat să se alăture UMP. Este foarte clar că el era în aştepta-
rea momentului potrivit pentru a-şi promova proprile-i ambiţii, ceea ce 
a făcut în cele din urmă la alegerile prezidenţiale franceze din 2007. Mai 
presus de toate, Bayrou a dorit să rămână présidentiable ca un candidat 
de centru şi să ofere o alternativă alegătorilor de centru-dreapta. Acesta 
a fost adevăratul motiv pentru plecarea sa. Dar ştim, de asemenea, că 
visul său prezidenţial este acum o amintire îndepărtată şi că înşişi prie-
tenii lui cei mai de încredere l-au abandonat. Din cauza ambiţiilor sale 
personale, prejudiciul fusese acum săvârşit. CDS – succesorul partidu-
lui lui Robert Schuman, Mouvement Républicain Populaire, precursor 
al UDF şi unul din partidele fondatoare ale PPE – nu mai există.

Acelaşi lucru se aplică şi lui Romano Prodi. În alegerile parla-
mentare italiene din aprilie 2006, el s-a autoprezentat ca o alternati-
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vă la Berlusconi. Avea nevoie de sprijinul PPI, unul dintre succesorii 
principali ai Democrazia Cristiana. El a convins PPI să adere la noul 
Partid Democrat European. Faptul că era încă preşedinte al Comisiei 
pe parcursul tuturor acestor maşinaţiuni nu a fost aparent o problemă 
pentru el sau susţinătorii şi simpatizanţii săi secreţi. Ulterior, creştin-
democraţii de stânga din PPI s-au alăturat Margherita şi după aceea, 
împreună cu post-comuniştii primarului Romei, Walter Veltroni, au for-
mat Partito Democratico (PD) italian. Acest partid este de facto uniunea 
democraţilor de stânga, moştenitori de la distanţă ai PCI-ului comu-
nist, cu Margherita, o combinaţie a diferitelor grupuri din Democrazia 
Cristiana. La încheierea congresului fondator al PD, creştin-democraţii 
au cântat „Internaţionala“, împreună cu tovarăşii lor socialişti…

Nucleul tare

Un partid ca PPE, care se confruntă cu o serie de provocări, poate 
fi gata pentru luptă numai în cazul în care se poate baza pe expertiza şi 
pe devotamentul personalului său. Nu este surprinzător, prin urmare, 
faptul că sediul nostru de partid de la Bruxelles necesită un grad înalt de 
continuitate şi a avut adesea personal belgian, în special în primii ani. 
Proximitatea, disponibilitatea şi accesibilitatea permanentă au jucat un 
rol decisiv. Mai recent, partidul a atras personal din diferite colţuri ale 
Europei care s-au angajat să se mute la Bruxelles şi să se dedice PPE. 
Faptul este că acest nucleu tare de „soldaţi politici“ care locuiesc în 
Bruxelles contribuie indiscutabil la puterea PPE.

Partidele politice europene, cum ar fi PPE, trebuie să fie capabile 
să opereze într-un mediu stabil. Statutul lor oficial, şi finanţarea de la 
Parlamentul European asociată cu acest statut, a contribuit foarte mult 
la acest lucru. Cred că pot pretinde responsabilitatea politică pentru 
această reformă. Lipsa de reguli a fost mult timp un punct nevralgic. 
Când am devenit preşedinte al PPE în 1990, am vorbit imediat cu pre-
şedintele Comisiei, Jacques Delors. Mi-am sunat oamenii de legătură 
în cadrul Consiliului European, am pus problema pe ordinea de zi a 
Summit-ului PPE şi mi-am convocat colegii prim-miniştri. Celelalte 
partide europene aveau o nevoie mai mare de statut juridic decât avea 
PPE. Angajaţii lor erau pe statul de plată al grupurilor parlamentare 
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şi semănau cu nişte intruşi care caută refugiu în Parlament. De la bun 
început, am avut sediul în afara clădirilor Parlamentului.

În cadrul Consiliului European de la Maastricht, în decembrie 1991, 
le-am propus colegilor lideri de guvern să adoptăm un statut pentru a 
legitima partidele politice europene. Propunerea mea s-a bazat pe o cla-
uză în Constituţia germană. Articolul care cu mare efort a devenit parte 
a tratatului s-a dovedit a fi nesatisfăcător pentru că a fost pur declarativ. 
Au urmat ani de discuţie intensă cu privire la temeiul juridic şi la cum 
să fie pus în aplicare. A fost o luptă între politicieni şi diplomaţi, în 
special reprezentanţii permanenţi ai statelor membre. Când am fost ales 
în Parlamentul European în 1994, am încercat să forţez o soluţie, împre-
ună cu ceilalţi lideri de grup. Au fost luate în discuţie toate tipurile de 
formule, dar nici una dintre ele nu s-a dovedit a fi răspunsul până când 
am cerut ajutorul serviciului juridic. Avocaţii Parlamentului European 
ne-au informat că nu exista un temei juridic pentru adoptarea normelor 
privind statutul şi finanţarea partidelor europene. La urma urmei, UE 
are doar acele puteri care i-au fost alocate. M-am simţit trădat !

Temeiul juridic a fost în cele din urmă prevăzut de Tratatul de la 
Nisa, în special Articolul 191, alineatul doi : „Consiliul stabileşte, în 
conformitate cu procedura articolului 251 (co-decizie), statutul partide-
lor politice europene şi, în special, normele privind finanţarea lor“. Cu 
toate acestea, recunoaşterea partidelor politice europene avea încă un 
drum lung de parcurs, deoarece unele guverne s-au opus reglementării. 
O încercare iniţială susţinută de către Ursula Schleicher, o membră din 
Germania a Grupului PPE, a fost sortită eşecului în cursul anului 2001. 
O a doua încercare a Parlamentului, susţinută de membra socialiştilor 
germani Jo Leinen şi de grecul Giorgos Dimitrakopoulos, membru al 
PPE, s-a dovedit a avea succes. La sfârşitul anului 2003, Consiliul a 
aprobat regulamentul cu majoritate calificată.

Astazi, zece partide politice europene au statut. Ele primesc o alo-
caţie din partea Parlamentului European, calculată pe baza aceleiaşi 
sume minime pentru fiecare şi o sumă suplimentară pro-rata bazată pe 
puterea grupului. În conformitate cu noile norme, am reconstituit PPE 
de la o asociaţie simplă la un corp juridic, în mod specific o asociaţie 
internaţională non-profit, un aranjament juridic în legislaţia belgiană. 
Sistemul este acum pe deplin transparent şi legal ; abuzul sau utilizarea 
incorectă a subvenţiilor partidului este absolut interzisă. Aceasta poate 
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părea o victorie àla Phyrus, dar constituie o realizare enormă după o 
călătorie lungă şi dificilă printre instituţiile europene.

Munca noastră nu este terminată, cu toate acestea, deoarece statutul 
nu este complet. Dar ar fi fost o prostie să cerem mai mult şi exista 
mereu prezent pericolul de a deranja coşul cu mere. Ar fi fost imposibil 
să solicităm un pachet complet, care să includă încorporarea unei or-
ganizaţii uniforme pentru alegerile europene, un statut pentru deputaţii 
europeni şi aşa mai departe, într-un singur pas. Dar a fost cu siguranţă 
posibil să cerem sprijin financiar. Sponsorii au luat grijile şi avertismen-
tele mele în serios. Cu acest compromis, şi eu am fost capabil să îmi 
aduc contribuţia la recunoaşterea partidelor politice europene la sfârşi-
tul acestui proces îndelung.

Noul regulament, cu toate acestea, ameninţa să devină o victimă a 
propriului său succes. Din moment ce atât de multe partide au depus ce-
reri şi au primit fonduri, peisajul partidelor europene este în pericol de a 
deveni un fel de pătură cu bucăţi îmbinate. De vreme ce numărul de par-
tide care depăşesc pragul minim creşte, proporţia relativă a partidelor 
mai mari este redusă, deoarece suma totală rămâne constantă. Mai mult 
decât atât, chiar partidele eurosceptice care au luptat împotriva acestui 
regulament primesc finanţare de la Parlamentul European. Adversarii 
sunt răsplătiţi pentru opoziţia lor !

Există un mare risc ca partidele europene să sfârşească prin a vieţui 
sub un clopot de sticlă şi să neglijeze necesitatea de a-şi cultiva proprii-
le organizaţii. Dacă nu există nicio conducere reală, permanentă şi mo-
tivată politic la bord, partidele vor evolua în curând în organizaţii care 
îşi consumă majoritatea fondurilor pe păstrarea personalului, de exem-
plu. Acţiunile politice degenerează apoi în simbolism pur. Acest lucru 
înseamnă că scopurile finale ale partidului sunt pierdute din vedere. O 
atenţie deosebită este acordată în principal pentru probleme de mate-
riale şi de personal. În opinia mea, un partid trebuie să fie permanent 
în mişcare. El nu poate deveni un grup de interese pentru cei care au 
privilegiul de a lucra în şi în jurul instituţiilor europene. De prea multe 
ori, o importanţă exagerată se acordă privilegiilor financiare, ambiţiilor 
personale şi lungimii titulaturilor de pe cărţile de vizită.

De asemenea, am vrut să văd PPE dezvoltându-se într-un partid 
de idei. Pentru a câştiga bătălia integrării europene, nu este nevoie de 
structuri noi sau suplimentare. Partidele europene trebuie să aibă oa-
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meni care doresc să joace un rol în „concertul european“, după cum l-a 
descris Jacques Delors. Acest lucru poate fi făcut prin reunirea de idei 
şi de competenţe din cadrul departamentelor de cercetare existente în 
partide şi în alte instituţii. Unele partide au think tank-uri de vază, pre-
cum Konrad Adenauer Stiftung, care este legat de CDU, Hanns Seidel 
Stiftung, legat de CSU, sau FAES în Spania, la care José María Aznar 
este preşedinte. În cadrul Grupului PPE-DE, europarlamentarul conser-
vator britanic James Elles a lucrat neobosit pentru a configura Reţeaua 
Europeană de Idei (EIN), care organizează anual o universitate de vară 
şi un târg de idei pentru politicieni, academicieni şi jurnalişti.

PPE a luat încă o dată conducerea prin stabilirea unui think tank 
politic european proaspăt şi inovator. Acest lucru a devenit posibil ca 
urmare a revizuirii regulamentului privind partidele europene, care, 
după o perioadă intensă în relaţia cu instituţiile, a fost finalizat în cele 
din urmă în decembrie 2007. Regulamentul permite partidelor europene 
să înfiinţeze „fundaţiile politice europene“. Este de fapt uimitor să ne 
gândim că PPE-ului, care există de peste treizeci de ani, i-a fost permis 
doar acum să pună bazele unui centru propriu de cercetări. Noul nostru 
Centru pentru Studii Europene a început să angajeze departamente de 
cercetare şi fundaţii ale partidelor noastre membre în efortul de a adu-
na resursele noastre într-un think tank european comun. A venit timpul 
pentru think tank-ul nostru să introducă idei şi să pompeze oxigen în 
familia noastră politică, în instituţii europene, şi în Europa şi cetăţenii 
săi. Începutul a fost modest, dar asta nu ne-a distras atenţia de la impor-
tanţa sarcinii noastre. Aici, prea „birocratica ispită“ îşi poate ridica des 
capul cel urât. Prin urmare, va fi necesar să lucrăm din greu pentru a ne 
realiza ambiţiile.

Partidul continuităţii

Importanţa crucială a Summit-ului PPE la dezvoltarea partidului 
a fost adesea evidentă. Consultarea între guvernul nostru şi liderii de 
partid datează de la începutul anilor 1980. La sfârşitul acelui deceniu, 
această conferinţă a partidului şi a liderilor de partid şi de guvern a 
devenit marca politică a partidului. În perioada premergătoare Summit-
ului European de la Maastricht, din 1991, s-a înregistrat o cotă înaltă 
atât în ce priveşte frecvenţa, cât şi eficienţa.
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De mai mulţi ani, Consiliul European se reuneşte în permanenţă 
în Clădirea Consiliului Justus Lipsius din Bruxelles. Ca prim-minis-
tru, am fost în măsură să organizez reuniunile Summit-ului PPE la 
Val Duchesse, un castel situat în apropierea cartierului european din 
Bruxelles. Mai târziu ne-am mutat în clădirile Parlamentului European. 
Ulterior, am convenit asupra Castelului Bouchout, situat pe terenurile 
Grădinii Botanice Meise, în apropiere de Bruxelles.

Una sau mai multe aspecte controversate de pe agenda Consiliului 
European sunt selectate ca temă pentru discuţiile noastre la Summit-
ul PPE. Încercăm să ajungem la un punct de vedere comun cu liderii 
guvernului nostru. De asemenea, mă asigur că vom discuta evoluţia 
programatică, deciziile importante privind noii membri PPE şi modul în 
care partidele membre se înnoiesc. Lucrurile se desfăşoară neprotocolar 
şi documentele extinse nu sunt permise. Elementul de bază este sincro-
nizarea reuniunii. Aceasta este de fapt o problemă pe care n-o putem 
avea în dimineaţa sau cu o zi înainte de Consiliul European. Helmut 
Kohl era cândva absolut convins că, pentru a fi capabil să acorde consi-
deraţia potrivită deciziilor, discuţia pregătitoare ar trebui să aibă loc cu 
o săptămână sau două înainte de summit-ul european. Acest lucru s-a 
întâmplat sistematic chiar până la finalul mandatului său de cancelar. 
El a dat tonul pentru toate discuţiile. Fără eforturile sale, noi nu am fi 
avut succes. Şi pentru că el a fost atât de puternic angajat, ceilalţi au 
fost obligaţi să-l urmeze. Angela Merkel a reluat şi continuat această 
tradiţie, în special în timpul preşedinţiei germane a UE în 2007.

Această adunare a devenit treptat mai mare. Experienţa ne-a învăţat 
că era de asemenea necesar să invităm liderii opoziţiei din PPE, deoa-
rece la un moment dat ei îşi vor asuma responsabilitatea guvernării. În 
plus, am vrut să implicăm liderii guvernamentali din statele membre 
candidate la UE şi din ţările parte a Consiliului Europei în proiectul 
nostru politic. Summit-ul PPE a devenit, prin urmare, un eveniment 
major la care participă toţi liderii politici proeminenţi din familia noas-
tră politică.

În toate aceste evoluţii, sprijinul CDU / CSU a fost indispensabil. 
Creştin-democraţii germani sunt în multe privinţe cel mai important 
partid membru al PPE. În momentul fondării PPE, prin intermediul efor-
turilor depuse de Hans-August Lücker şi în ciuda problemelor legate de 
UDE, ei jucau deja un rol decisiv. Acest angajament şi inspiratul rol ju-
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cat de creştin-democraţii germani nu s-a diminuat. Datorăm acest lucru 
personalităţilor puternice ale lui Helmut Kohl şi Angelei Merkel. CDU / 
CSU este un far de continuitate în viaţa PPE. Acest leadership nu a fost 
niciodată înfumurat sau arogant, ci dimpotrivă marcat de un sentiment 
de co-determinare şi de pluralitate. Remarcabil este spaţiul pe care creş-
tin-democraţii germani îl alocă partidelor membre din statele-membre 
mai mici. De exemplu, este perfect natural pentru ei ca toţi preşedinţii 
PPE de până acum să vină dintr-unul din partidele din Benelux.

Am participat la aproape fiecare Parteitag al CDU timp de treizeci şi 
cinci de ani. CDU-ul are un management central puternic. Conducerea 
este întotdeauna în mâinile preşedintelui de partid, care este cancela-
rul federal, atunci când partidul este la putere, iar atunci când este în 
opoziţie, este liderul de grup din Bundestag şi prezidiul CDU care se 
întruneşte în fiecare zi de luni la Berlin. Cu toate acestea, partidul nu 
poate fi înţeles fără cunoaşterea şi înţelegerea acţiunilor Länder-ului. 
Aşadar, acesta nu este cu siguranţă un sistem prezidenţial din America 
Latină. Federalismul intern este autentic. Partidul este, de asemenea, 
într-o poziţie puternică în interior. Deciziile luate la Congresul CDU 
sunt discutate în detaliu în toate departamentele partidului.

Congresul de la Hanovra din 3-4 decembrie 2007 a fost dedicat 
noilor Grundsatzprogramm (Programul de Bază). Reuniunea partidu-
lui a fost pregătită cu luni înainte de către secretarul general, Ronald 
Pofalla. După tradiţie, deschiderea s-a realizat printr-un serviciu ecu-
menic şi predici făcute de către un episcop catolic şi unul protestant. 
Tineri bărbaţi şi femei au jucat un rol important în luarea deciziilor. Ei 
au interpretat ideile şi obiectivele generaţiei lor în continuitate cu marea 
tradiţie a partidului. Cu die Mitte, un termen care este mult mai precis şi 
mai potrivit decât termenul de „centru-dreapta“ sau „conservator“, ei au 
propus pentru Germania şi Europa politici creştin-democrate care pot 
inspira toate partidele membre din PPE.

Leadership politic

Creştin-democraţii germani formează coloana vertebrală a PPE şi a 
Uniunii Europene. Acesta a fost invariabil cazul în vremea lui Helmut 
Kohl şi s-a dovedit a fi tot aşa în timpul preşedinţiei germane a UE, 
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în prima jumătate a anului 2007. Angela Merkel a îndeplinit magni-
fic această sarcină provocatoare şi sensibilă. Datorită angajamentului 
ei personal, a dedicaţiei şi eforturilor sale, s-au făcut progrese consi-
derabile în trei domenii importante : bugetul multi-anual al UE, lupta 
împotriva încălzirii globale şi, mai presus de toate, cu privire la salvarea 
Constituţiei europene. În acest caz, o soluţie era în mod particular cruci-
ală. Merkel a luat foarte în serios această sarcină extrem de dificilă. Ea a 
reuşit să oblige Consiliul European din 21-22 iunie 2007 să ajungă la un 
consens privind un nou tratat. Sunt foarte mulţumit de faptul că – prin 
summiturile PPE de la Helsinki şi Meise, din 19 octombrie 2006 şi 21 
iunie 2007 – partidul a contribuit la acest lucru prin acordul unanimcu 
privire la modul în care ar trebui să fie reformate instituţiile.

Congresul nostru de la Roma, din martie 2006, în ajunul alegerilor 
parlamentare italiene, a venit prea devreme pentru o decizie definiti-
vă, deoarece schimbarea nu avusese loc pe de-a întregul în minţile oa-
menilor. Cu toate acestea, documentul de încheiere, „Pentru o Europă 
a cetăţenilor : Priorităţi pentru un viitor mai bun“, conţinea deja toate 
elementele esenţiale care au fost de atunci remodelate pentru a se ajun-
ge la un consens. Efectuate în timpul perioadei de reflecţie de după 
referendumurile negative din Franţa şi Olanda, acest lucru nu a fost 
un exerciţiu de prisos. Aşa cum ştiu toţi observatorii din Europa, în 6 
mai 2007, oamenii erau în aşteptarea alegerilor parlamentare olandeze 
şi a alegerii lui Nicolas Sarkozy ca preşedinte al Franţei. Pentru că vo-
tul Germaniei cântărea atât de mult, unele guverne, cum ar fi cele din 
Polonia şi Republica Cehă, nu puteau respinge consensul. Cel mai difi-
cil exerciţiu rămâne în continuare ratificarea Tratatului de la Lisabona în 
câteva state membre rămase. Respingere tratatului de către irlandezi în 
cadrul referendumului din iunie 2008 a dat naştere unui nou pas înapoi 
pentru UE. Am sperat ca leadershipul din Irlanda să găsească curajul 
de a rezolva acest impas pentru binele ţării lor şi pentru binele Europei. 
Trebuie să punem capăt discuţiilor noastre ezoterice despre instituţii şi 
să începem să ne ocupăm de nevoile reale ale cetăţenilor noştri. Tratatul 
de la Lisabona ar putea să nu fie suficient, dar este necesar. Mai degrabă 
decât să fie sfârşitul, acesta trebuie să fie un nou început.

Criza care a precedat Tratatul de la Lisabona a condus la o zguduire 
a relaţiilor din cadrul UE. În Franţa referendumul a fost un vot clar de 
sancţiune împotriva lui Chirac, stimulat de către extrema stângă şi ex-
trema dreaptă, precum şi de absenţa socialiştilor intern divizaţi. UMF 
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şi, mai precis, pe atunci preşedintele ei, Nicolas Sarkozy, au pregătit 
calea ieşirii din impas. Deja în discursul său din 6 septembrie 2006 de 
la Biblioteca Solvay din Bruxelles, la invitaţia Prietenilor Europei, el a 
propus un concept care va deveni mai târziu baza unei soluţii. Printr-un 
traité simplifié, el a construit o punte de legătură între cei care au aderat 
la Constituţie şi cei care au declarat-o moartă. Datorită intervenţiei sale, 
Angela Merkel a reuşit să ajungă la un consens privind un nou tratat 
care revigora Uniunea Europeană.

Referendumurile pozitive în Spania şi Luxemburg sunt rodul condu-
cerilor politice. Concluziile nu fuseseră trasate dinainte. În Spania un par-
tid de opoziţie responsabil a rezistat tentaţiei de a avea avantaj politic pe 
termen scurt. Acesta a refuzat să urmeze o cale eurosceptică. O mare in-
fluenţă se datorează conducerii Partido Popular şi lui Mariano Rajoy, care 
erau, la momentul respectiv, într-o luptă amară cu socialiştii de la guvern. 

Datorăm victoria din Luxemburg eforturilor personale ale prim-mi-
nistrului Jean-Claude Juncker. Angajamentul său pentru Europa este 
adânc înrădăcinat în tradiţiile creştin-democraţilor din Luxemburg. 
De când a fost înfiinţat, CSV a jucat un rol foarte activ în PPE, fapt 
evident din implicarea figurilor de frunte. Jean-Claude, prim-ministrul 
Luxemburgului din 1995, este o voce autoritară la summiturile PPE şi 
în cadrul Consiliului European. Prestigiul său este, de asemenea, rezul-
tatul expertizei şi a eforturilor sale în calitate de preşedinte al Grupului 
Euro. Predecesorul său, Jacques Santer, şi-a făcut datoria cu distincţie 
în calitatea de preşedinte al PPE şi al Comisiei Europene în momente 
dificile. Cei doi iluştri predecesori ai lui Santer, Joseph Bech şi Pierre 
Werner, au jucat un rol istoric în geneza integrării europene, acesta din 
urmă cu Raportul Werner, care a stat la baza monedei euro şi a Uniunii 
Economice şi Monetare (UEM). Este remarcabil modul în care o ţară 
mică, cum ar fi Luxemburgul – până în 2004 cel mai mic stat membru 
al Uniunii – a jucat, prin intermediul conducerii politice, un astfel de rol 
important în unificarea Europei.

O patrie culturală

Acelaşi lucru se poate spune despre Olanda. Chiar dacă la acea dată 
creştin-democraţii olandezi se aflau în trei partide separate, în cadrul 
PPE au fost cu noi încă de la început. Frans Andriessen a reprezentat 
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KVP, Hans de Boer, ARP şi Roelof Kruisinga, CHU. PPE a cules mul-
te beneficii de la fuziunea lor care a dus la naşterea Apelului Creştin-
Democrat (ACD), sub conducerea lui Piet Steenkamp. Piet Bukman a 
fost preşedintele PPE între 1985-1987. Jos van Gennip, prin interme-
diul Institutului Ştiinţific, a elaborat Programul de Bază de la Atena. În 
anii 1990, Wim van Velzen a jucat un rol proeminent în cadrul grupului 
PPE, dar marele lui merit istoric se află în munca în cadrul Partidului : 
în primul rând ca arhitect al fuziunii UECD cu PPE şi ulterior ca res-
ponsabil pentru noile partide membre şi pentru impresionanta noas-
tră creştere. Succesorul său, o stea în ascensiune, Camiel Eurlings, a 
schimbat între timp scena europeană pentru politica naţională, dar asta 
nu înseamnă că rolul său este încheiat. Corien Wortmann-Kool a preluat 
atribuţiile cu talent deosebit şi dăruire.

Limba mea maternă este vorbită în Olanda. Limba olandeză a jucat 
un rol crucial în viaţa mea personală şi politică. Ca tânăr student am fost 
fascinat de Max Havelaar, o capodoperă a literaturii olandeze. Cartea 
este un act de acuzare a tratamentului javanezilor în colonia olandeză 
a Indiilor de Est ; a fost scrisă în secolul al XIX-lea de către Multatuli, 
pseudonimul lui Eduard Douwes Dekker, care a fost mentor rezidenţial 
în districtul Lebak. Deseori am meditat asupra luptei lui împotriva co-
rupţiei şi a discursului său către Şefii din Lebak, care începe astfel :

„Suntem cu toţii în slujba regelui Ţărilor de Jos. Dar El, care este 
drept şi doreşte să ne facem datoria este departe de aici. Treizeci ori o 
mie ori o mie de suflete, mai mult decât atât, chiar, sunt obligaţi să-i 
asculte poruncile, dar el nu poate fi aproape de toţi cei care depind de 
voinţa sa. (...) Şi eu, care l-am luat ieri pe Atotputernicul Dumnezeu ca 
martor al meu că voi fi drept şi milostiv, că voi face ce e drept, fără tea-
mă şi fără ură, că voi fi „un bun mentor rezidenţial“... eu doresc să-mi 
fac datoria. Şefi ai Lebakului ! Asta este ceea ce dorim cu toţi !“

Apoi, el vorbeşte despre un om mort care era drept si milostiv :
„El a fost bun şi drept. El a administrat justiţia şi nu a condus recla-

mantul de la uşa sa. El a ascultat cu răbdare pe oricine a venit la el şi a 
raportat ceea ce a auzit. Şi el a ajutat pe oricine care nu şi-a putut ţine 
plugul de coarne, deoarece bivolul îi fusese furat din staul, să-şi caute 
bivolul. Şi acolo unde fiica fusese smulsă de la casa mamei sale, el l-a 
căutat pe hoţ şi a adus fiica înapoi. Şi el nu le-a refuzat salarii celor care 
au muncit din greu şi el nu le-a luat rodul celor care au plantat copacul, 
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şi el nu s-a îmbrăcat în hainele care ar fi trebuit să-i acopere pe alţii, nici 
nu s-a hrănit cu mâncarea care aparţinea celor săraci. Deci, pe la sate 
ei vor spune „Allah este mare, Allah l-a luat pe el la Sine. Voinţa sa să 
se îndeplinească... un om bun a murit“. (Gutenberg Ebook al lui Max 
Havelaar, p. 63-64, traducerea noastră)

Am o legătură emoţională cu Olanda şi simt atât o legătură spiritu-
ală, cât şi una fizică cu această ţară. Eu o numesc patria mea culturală. 
Simt, de asemenea, o mare intimitate cu peisajul, din cauza similitudi-
nilor sale cu zona în care m-am născut.

Ca tânăr bărbat, am explorat Zeelanda (Provincia Zealandică) cu 
bicicleta ; astăzi, mulţi ani mai târziu, fac acest lucru din nou în Veluwe, 
în partea de nord a provinciei Gelderland (Guelders).

Primele mele contacte politice datează din perioada studenţiei mele. 
Colegul meu olandez Erik Jurgens şi cu mine am organizat în comun 
demonstraţii studenţeşti olandezo-flamande. Mai târziu el a ales calea 
politică, mai întâi cu radicalii Partidului Politic Creştin şi mai apoi cu 
social-democraţii Partidului Muncii. În timpul perioadei mele de prim-
ministru am stabilit o colaborare strânsă cu colegii mei, prim-miniştrii 
Dries van Agt şi Ruud Lubbers. Am fost, de asemenea, un oaspete frec-
vent al mass-media olandeze în această perioadă.

În ultimii ani, au apărut fisuri în imaginea mea din Olanda. Criza 
provocată de ascensiunea şi uciderea lui Pim Fortuyn nu s-a încheiat 
încă. Am fost, de asemenea, convins că referendumul privind Constituţia 
Europeană va eşua. Euroscepticismul a fost susţinut ani de zile, în spe-
cial de către ministrul de atunci al Finanţelor, Gerrit Zalm, cu comen-
tariile sale la faptul că olandezii plătesc prea mult Europei. La început 
au schimbat banda administraţia şi politicienii, iar mai târziu acelaşi 
lucru l-a făcut opinia publică. Pe lângă acestea a intervenit şi importan-
ţa excesivă ataşată la simbolurile naţionale şi agitaţia cu privire la or-
ganizarea unui aşa-numit referendum cu caracter neobligatoriu, lăsând 
Parlamentul Olandei descoperit şi neputincios ca să ratifice Constituţia. 
Văzând această lipsă de continuitate am rămas înmărmurit.

În prezent are loc o schimbare. Marea întrebare este dacă clasa poli-
tică olandeză va fi în continuare capabilă să urmeze tradiţiile europene 
ale predecesoarelor sale. Toţi ochii sunt aţintiţi, în primul rând, spre 
prim-ministrul Jan Peter Balkenende, care este aşteptat să restabilească 
această continuitate. Eu sunt convins că va reuşi.
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Capitolul X

A merge înainte în  
Europa şi mai departe

Imediat după demisia mea din funcţia de prim-ministru, în 6 martie 
1992, m-am mutat la sediul central al PPE de la Bruxelles. M-am dedicat 
în întregime organizării partidului. În următorii doi ani – din martie 1992 
până în aprilie 1994 – am efectuat nouăzeci şi unu de călătorii, o sarcină 
epuizantă fizic, pentru a reorganiza şi reprezenta creştin-democraţia. Am 
condus numeroase misiuni de informare în căutare de parteneri. Un jur-
nalist m-a descris atunci drept un „călător pentru democraţie“.

Creştin-democraţia a rămas necunoscută pentru o lungă perioadă de 
timp în Europa Centrală şi de Est, deşi partidele creştin-sociale au repre-
zentat o parte considerabilă a peisajului politic din Europa Centrală în 
secolul al XIX-lea şi XX-lea. Originea acestor partide în Cehoslovacia 
şi Slovenia datează din anii 1890. În Ungaria, prima formaţiune politică 
creştin-socială apare în 1885, iar în 1894 a fost înfiinţat Partidul Popular 
Creştin. Între 1898 şi 1901 creştin-sociali de inspiraţie poloneză, apoi 
sub stăpânire austriacă şi germană, s-au unit ca partide politice.

Rolul final al UECD

Cu cât creştea mai mult importanţa PPE, cu atât declinul Uniunii 
Europene a Creştin-Democraţilor (UECD) era mai pregnant. UECD a 
fost o organizaţie creştin-democrată largă care a precedat PPE, dar, des-
tul de ciudat, aceasta a continuat să funcţioneze în paralel cu PPE-ul. În 
anii 1980 existau deja planuri de a absorbi această organizaţie în PPE. 
O altă organizaţie de centru-dreapta, Uniunea Democratică Europeană 
(UDE), a funcţionat de asemenea în paralel cu PPE. Inutil să spun, exis-
tenţa acestor trei organizaţii – care, uneori, lucrau reciproc una împo-
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triva alteia – a oferit lumii din afară o impresie complicată a centrului 
dreapta european. Familia noastră apărea fragmentată, şi nici măcar un 
singur outsider sau un observator nu ar fi putut înţelege de ce ne-am 
organizat într-o astfel de manieră labirintică.

Cu toate acestea, după căderea Zidului Berlinului în 1989 şi revolu-
ţiile din Europa Centrală şi de Est, UECD a avut un nou motiv pentru 
a exista. Aceasta putea servi drept cameră de aşteptare şi şcoală de for-
mare pentru partidele din aceste ţări destinate să se alăture mai târziu 
Uniunii Europene. În avanpremieră, UECD le-a oferit un forum inter-
mediar unde aveau şansa de a se întâlni ; în acelaşi timp, PPE evita toată 
presiunea de a se extinde rapid incluzând partidele care nu îndeplineau 
încă standardele sale. Când în ianuarie 1993 i-am succedat italianului 
Emilio Colombo ca lider al UECD, conducerile PPE şi UECD au fost 
de facto transformate într-una singură. Am continuat să lucrez la sediul 
central al PPE, funcţia de şef al UECD fiind o sarcină suplimentară 
pentru mine până în octombrie 1996.

Am ajuns la concluzia că în afară de Est şi Vest exista o altă distinc-
ţie şi că o frontieră virtuală trecea prin patrimoniul cultural european, 
de la St. Petersburg la Zagreb. Această separare datează de la Marea 
Schismă din 1054 între Bisericile Ortodoxe Răsăritene şi Biserica 
Romano-Catolică, care a creat două societăţi diferite : una pe mulajul 
creştinismului occidental şi alta marcată de tradiţia creştin ortodoxă din 
est. Această diviziune socio-culturală rămâne astăzi un fapt la fel ca 
în secolele anterioare ; o diviziune între, pe de o parte, Europa de Vest 
şi Europa Centrală şi, pe de altă parte, Europa de Est. De la căderea 
Cortinei de Fier, a fost mai dificil pentru democraţia pluralistă să se 
dezvolte la est de această linie de demarcaţie ; reformele economice 
sunt lente, iar societatea civilă se manifestă mai greu împotriva puterii 
militare şi politice. Această distincţie este mai adânc înrădăcinată decât 
separarea artificială între Est şi Vest care au rezultat după al Doilea 
Război Mondial.

Cu alegerea mea în iulie 1994, în calitate de preşedinte al Grupului 
PPE în Parlamentul European, am devenit responsabil pentru o nouă 
şi grea sarcină. Am fost încredinţat cu trei mandate politice simultane 
de conducere : preşedinte al PPE, preşedinte al UECD şi preşedinte al 
Grupului PPE din Parlamentul European. Acest amestec greu nu mai 
era suportabil pentru mine. Am insistat ca veteranul olandez Wim van 
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Velzen să îmi succeadă în calitatea de preşedinte al UECD. Helmut 
Kohl dorea o fuziune imediată a PPE şi UECD şi în acest fel, spunea el, 
conflictul meu personal de mandate va fi rezolvat. Kohl nu a văzut, de 
asemenea, nicio valoare într-o aranjament de tranziţie cu van Velzen. 
El se temea că acest lucru ar duce la prelungirea pe termen nedefinit a 
UECD.

A fost nevoie de mult efort pentru a obţine acordul lui Kohl, ca Wim 
van Velzen să devină preşedintele UECD. În cele din urmă l-am con-
vins că, sub conducerea lui van Velzen, fuziunea dintre UECD şi PPE 
va avea loc în final. Ea a luat ceva timp. În 2 februarie 1996, Helmut 
Kohl a primit un doctorat onorific din partea Universităţii Catolice din 
Louvain. După ceremonie, l-am însoţit în maşina lui la Laeken, unde 
urma să fie primit de Regele Albert. În timpul plimbării cu maşina am 
avut o conversaţie finală cu el în care, în cele din urmă, şi-a dat acordul 
pentru Van Velzen.

Wim van Velzen a jucat un rol important în eforturile noastre de a 
promova democraţia. În 6 octombrie 1991, PPE a fondat o academie în 
Budapesta pentru promovarea democraţiei în Europa Centrală şi de Est, 
Institutul Robert Schuman. Van Velzen a prezidat acest institut timp de 
mulţi ani şi a produs rezultate impresionante. Van Velzen a prezidat, de 
asemenea, Grupul de lucru al PPE pentru noile partide membre PPE. 
Toţi cei care au fost implicaţi în eforturile noastre ştiu că van Velzen 
a jucat un rol esenţial în ancorarea valorile noastre politice în ţările în 
tranziţie din Europa Centrală şi de Est.

Lupta maghiară

În Germania şi Austria, Europa Centrală semnifică teritoriul pe care 
se află Germania, Austria, Elveţia, Liechtenstein, Polonia, Republica 
Cehă, Slovacia, Ungaria şi Slovenia, incluzând regiunile care au făcut 
parte din Austro-Ungaria. Eseistul şi romancierul Claudio Magris, pro-
venit din Triestele italo-sloven, a scris despre misterioasa Mitteleuropa, 
o bijuterie scăldată de apele Dunării.

Prima mea participare la o manifestaţie politică a fost în 1956, în 
numele Revoltei maghiare. Studiam la Universitatea din Louvain şi, ca 
mulţi dintre colegii mei, am fost profund indignat de sovieticii care au 
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strivit-o. Am demonstrat la Bruxelles împotriva sovieticilor până târziu 
în noapte. Astăzi, cincizeci de ani mai târziu, prietenii noştri din Fidesz 
ar dori să ridice un monument în Parcul Leopold, în Bruxelles, pentru 
comemorarea luptei lor eroice pentru libertate şi democraţie.

Revoluţia din Ungaria îmi aminteşte de János Kádár, care în 1956 
a adus căderea lui Imre Nagy, liderul revoluţiei. Kádár a devenit noul 
lider al comuniştilor şi l-am întâlnit ca prim-ministru în 1984, în timpul 
unei vizite oficiale. Prietenii mei unguri m-au informat mai târziu că a 
fost chinuit de coşmaruri pentru că el a fost responsabil de execuţiile su-
mare secrete al tinerilor demonstranţi, care după revoltă au fost închişi 
pentru mai multe luni. La finalul întâlnirii noastre, a solicitat o audienţă 
cu regele Baudouin. Dorinţa i-a fost îndeplinită un an mai târziu. L-am 
însoţit după încheierea vizitei, dar atunci era deja un om bătrân şi uzat. 
Atunci când regimul comunist s-a fragilizat, el a fost pensionat pe mo-
tive de sănătate precară. Kádár a rămas la putere până în 1988, ca un 
vasal loial al sovieticilor.

Originile creştin-democraţiei în Ungaria datează de la sfârşitul seco-
lului al XlX-lea. Cu toate acestea, în 1920, Partidul Popular Creştin (fon-
dat în 1894) a devenit un partid conservator şi s-a redenumit Uniunea 
Creştină. A rămas la putere până la război şi s-a identificat cu un regim 
care a devenit din ce în ce puternic, reacţionar şi autoritar.

În 1940, reformatorii creştini care au părăsit Uniunea Creştină au 
format Mişcarea Socială Populară. Deşi încercarea a eşuat, ea a devenit 
baza pentru o formaţiune politică nouă, Partidul Popular Democrat. În 
31 august 1947 a obţinut 16,4% din voturi şi a devenit astfel al doilea 
partid ca mărime din Parlament. În calitate de cel mai puternic partid de 
opoziţie a rezistat regulilor autoritare şi a apărat drepturile fundamenta-
le şi libertatea religioasă până când a fost dizolvat în ianuarie 1949 de 
către comunişti.

În 1 mai 1989 a fost refondat ca Partid Popular Creştin-Democrat 
(KDNP), moştenitor şi succesor al Partidului Popular Democrat. KDNP 
a fost o putere politică modestă, dar mai presus de toate una nouă. În 
primăvara anului 1990 a fost ales în Parlament în urma primelor alegeri 
libere desfăşurate după patruzeci şi trei de ani. József Antall, liderul 
Forumului Democrat Maghiar (MDF), a devenit prim-ministru în 23 
mai, guvernând ca lider al unei coaliţii între MDF, KDNP şi Partidul 
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Micilor Întreprinzători (FKGP), care au obţinut împreună 59,5% din 
voturi. În UECD, MDF şi KDNP formau „echipa maghiară“.

La invitaţia lui József Antall, congresul Creştin-Democraţilor 
Internaţionali (CDI) a avut loc la Budapesta, la sfârşitul lunii iunie a 
anului respectiv. Mi-aduc aminte de acest lucru ca pe un punct politic 
culminant real. După căderea Zidului Berlinului au fost alese noi guver-
ne democratice în întreaga Europă Centrală. Mulţi îşi îndreptau speran-
ţa spre liderii care erau prezenţi. Atmosfera era din când în când una de 
euforie. După masa oficială, Helmut Kohl a insistat ca toţi colegii săi, 
conduşi de József Antall, să meargă pe jos peste podul de la Pesta către 
Buda, la un celebru restaurant pentru a gusta faimosul său salam... Ne-
am bucurat de acest lucru până târziu în noapte, în timp ce deveneam 
prieteni din ce în ce mai buni. Din păcate, acest tip de interacţiune po-
litică a fost rareori repetat.

Din nefericire, József Antall nu a putut să-şi ducă la capăt primul 
său mandat ca prim-ministru. Afectat de cancer, a decedat în 12 de-
cembrie 1993 şi odată cu el a dispărut şi leadershipul din partidul său. 
Succesorul lui, Peter Boross, a pierdut alegerile în 1994 şi partidele 
creştin-democrate au intrat în opoziţie. Redeşteptarea lor va avea loc 
patru ani mai târziu, cu Viktor Orbán.

Fidesz – Uniunea Civică Maghiară

Orbán a fost un membru fondator al Fidesz (Alianţa Tinerilor 
Democraţi), creat în 1988 de către tinerii democraţi, în special studenţi, 
care au fost persecutaţi de către Partidul Comunist şi care au trebuit să 
se întrunească în grupuri mici clandestine. Mişcarea a devenit o forţă 
majoră în multe zone ale istoriei maghiare moderne, angajându-se la 
fiecare nivel în dezvoltarea unui sistem democratic, membrii săi fiind 
activi ca apărători ai drepturilor fundamentale ale omului. A existat o 
limită de vârstă pentru membrii săi, şi anume treizeci de cinci ani, dar 
în 1993 s-a renunţat la ea.

În 16 iunie 1989, Orban a ţinut un discurs în Piaţa Eroilor cu ocazia 
reînhumării lui Imre Nagy şi a altor martiri naţionali, în care a cerut 
alegeri libere şi retragerea trupelor sovietice. Discursul său i-au adus 
aprecieri la nivel naţional şi politic. În vara anului 1989 a luat parte la 
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masa rotundă a negocierilor opoziţiei, iar în alegerile din 1998 a fost 
candidat pentru funcţia de prim-ministru. Sub conducerea lui Viktor 
Orbán, Fidesz s-a transformat dintr-o mişcare studenţească radicală în-
tr-un partid popular moderat, de centru-dreapta. În septembrie 1992 a 
fost ales vice-preşedinte al Liberalilor Internaţionali. Cu toate acestea, 
în paralel cu transformarea acestuia într-un partid popular de centru-
dreapta, Fidesz a părăsit Liberalii Internaţionali şi a devenit în luna 
noiembrie 2000 un membru asociat al PPE. De atunci, Orban a lucrat 
din greu pentru consolidarea alianţei de centru-dreapta din Ungaria. În 
timpul Congresului PPE de la Estoril, în octombrie 2002, a fost ales 
vice-preşedinte al PPE.

În 1998, Viktor Orbán a format un guvern de coaliţie de succes cu 
Fidesz şi cu doi parteneri mai mici, MDF şi FKGP. Liderul MDF, Ibolya 
Dávid, s-a dovedit a fi un remarcabil ministru de Justiţie şi s-a bucurat 
de o mare popularitate. Dar, după o campanie electorală puternic polari-
zată, guvernul şi-a pierdut majoritatea în 2002. Toţi aşteptau o revenire 
în 2006. Fidesz a format o alianţă cu KDNP şi a adăugat „Uniunea 
Civică Maghiară“ în dreptul numelui său. Cu toate acestea, relaţiile cu 
MDF s-au înrăutăţit. Dávid l-a acuzat pe Orbán de încercarea de a-i ab-
sorbi partidul. Aceasta nu a fost bine văzută şi, deloc surprinzător, cele 
două partide au avut un conflict în mijlocul celor două tururi de scrutin 
din 2006. Refuzul MDF de a-şi retrage unii candidaţi în favoarea Fidesz 
a semnalat înfrângerea iminentă. Pot aduce mărturie personală faptul 
că la momentul critic Viktor Orbán a fost gata să accepte un candidat 
MDF pentru postul de prim-ministru. Între cele două tururi de scrutin 
am transmis acest mesaj Ibolyei Dávid, dar ea n-a răspuns niciodată. 
Posibilitatea de a-i răsturna pe socialişti a fost ratată, iar Gyurcsany a 
fost reales prim-ministru.

Când, în toamna anului 2006, s-a descoperit că Gyurcsány, într-o 
discuţie aprinsă cu grupul său parlamentar, a admis că a minţit în legă-
tură cu situaţia economică din ţara sa şi că făcut promisiuni false, tot 
iadul s-a dezlănţuit. Orbán a cerut demisia sa imediată. Pentru a da şi 
mai multă forţă acestei cereri, cu ocazia celei de a cincizecea aniver-
sări a revoltei din Ungaria, au avut loc mari demonstraţii, iar acestea 
au fost suprimate cu forţa de către poliţie. Împreună cu Viktor Orbán 
m-am adresat unei mulţimi de zeci de mii de oameni. Am fost criti-
caţi de stânga pentru incapacitatea de a susţine idealurile revoltei din 
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Ungaria. În acelaşi timp, Partidul Socialiştilor Europeni şi-a oferit în-
tregul sprijin prim-ministrului mincinos. De atunci, Viktor Orbán a câş-
tigat un referendum împotriva guvernului cu o majoritate zdrobitoare, 
iar Gyurcsány este în declin abrupt în sondaje.

Revoluţia de catifea

După înfiinţarea Republicii Cehoslovace în 1918, a fost creat 
Partidul Popular Cehoslovac (CSL), unul dintre primele partide popu-
lare creştine. A făcut parte din aproape toate guvernele, a apărat demo-
craţia şi a avut un nume non-confesional. În timpul conferinţei de la 
München (Münchner Abkommen), Cehoslovacia a fost abandonată de 
către prim-miniştrii britanic şi francez, Neville Chamberlain şi Édouard 
Daladier, şi, cu ajutorul lui Mussolini, Hitler a anexat regiunea sudetă 
la Germania. Liderul CSL şi prim-ministrul Cehoslovaciei, Jan Sramek, 
s-au opus fascismului şi, drept urmare, a fost exilat din propria ţară 
în luna august 1939. După război, CSL a câştigat 16% din voturi şi a 
revenit la guvernare. Cu toate acestea, în urma puciului de la Praga din 
februarie 1948, ţara a fost preluată de către comunişti. Dintre cei 46 
de membri CSL ai Parlamentului, 26 fie au emigrat, fie au refuzat să 
colaboreze şi au aterizat în închisoare sau în lagărele de concentrare. 
Dupa Revolutia de catifea din noiembrie 1989, a apărut un nou par-
tid popular creştin. Împreună cu un nou Partid Creştin-Democrat este 
fondat Partidul Popular Cehoslovac – Uniunea Creştină şi Democrată 
(KDU-CSL). În 7 iunie 1990, partidul a devenit un membru cu drep-
turi depline al UECD, împreună cu Mişcarea Creştin-Democrată din 
Slovacia (KDH). A participat la guvernul de centru-dreapta care a con-
dus ţara până în 1998. Ulterior, aceasta a rămas în opoziţie timp de patru 
ani, dar, începând cu anul 2002, a suportat din nou responsabilităţile 
guvernului.

Eroul din spatele fondării acestui partid a fost Josef Lux. În 5 apri-
lie 1992, el m-a invitat la Prostejov-Brno unde am ţinut un discurs la 
congresul lor cu subiectul „doar personalismul poate elibera oamenii“. 
Din păcate, Lux a murit de tânăr, în 1999. Conducerea partidului a fost 
moştenită la rândul său de către Cyril Svoboda, Miroslav Kalousek şi 
Jirí Cunek.
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Nu este de mirare că KDU-CSL rămâne un partid cu o vocaţie pu-
ternică europeană, chiar şi în prezentul guvern de centru-dreapta con-
dus de Partidul Civic Democrat (ODS), parţial eurosceptic, fondat de 
preşedintele Vaclav Klaus şi în prezent condus de prim-ministrul Mirek 
Topolanek. Klaus a devenit notoriu pentru că a spus că „nu sunt sufi-
ciente frontiere în Europa“, afirmaţie care este în totală contradicţie cu 
Tratatul de la Roma care are în vedere patru libertăţi fundamentale : 
libertatea de circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalu-
rilor. În ceea ce priveşte relaţia cu Europa, Klaus este complet opusul 
predecesorului său, Václav Havel. Havel a devenit simbolul rezistenţei 
la comunism, după suprimarea „Primăverii de la Praga“, din 1968 a lui 
Alexander Dubcek. Datorită opoziţiei sale curajoase, Havel a devenit 
figura-cheie a Revoluţiei de catifea. Ca „preşedinte filosof“, el a conti-
nuat să-şi inspire oamenii între 1990-2003, personificând politicile sale 
politice într-un mod diferit şi cu o viziune profundă a Europei.

În timpul verii anului 2008, Havel a declarat într-un interviu pentru 
l’Express că integrarea europeană trebuie să continue şi că este irever-
sibilă. El i-a reproşat lui Klaus discursul său provocator după referen-
dumul irlandez din mai 2008, atunci când acesta din urmă a declarat 
că „Tratatul de la Lisabona este mort“. Potrivit lui Havel, „în zece sau 
cincisprezece ani vom avea nevoie de o Constituţie Europeană, un text 
scurt care poate fi înţeles de către toată lumea, un text pe care copiii îl 
pot învăţa cu uşurinţă la şcoală. Restul este hrană pentru mediul acade-
mic. Europa suferă de o lipsă de leadership şi astăzi Uniunea Europeană 
seamănă cu o instituţie birocratică, care este ocupată doar cu probleme 
tehnice şi administrative. „Liderul“ nu poate fi pur şi simplu un gardian 
al vămilor, cotelor, tarifelor etc. Uniunea are o dimensiune culturală, 
istorică, tradiţională şi spirituală şi, prin urmare, principala sarcină a 
„liderului“ ar trebui să se concentreze astfel încât să sublinieze această 
bază“ (L’Express, 14 august 2008).

În ceea ce priveşte ODS-ul, Mirek Topolanek, care este un politician 
pragmatic, a încercat să iasă din umbra lui Klaus înainte de alegerea sa 
ca prim-ministru. Parte a acestei încercări a fost faptul de a aduce par-
tidul său mai aproape de PPE şi pentru a consolida aripa pro-europeană 
a ODS. ODS este aliat cu PPE, ca parte a subgrupului „DE“ (împreună 
cu conservatorii britanici), în cadrul grupului PPE-DE din Parlamentul 
European. Topolanek, care a participat de multe ori la summiturile PPE, 
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mi-a cerut să se întâlnească cu mine în particular înainte de summitul 
PPE din 16 iunie 2005 pentru a discuta despre opţiunile de membru PPE 
a ODS-ului. Discuţia a fost foarte pozitivă şi am simţit că efortul său a 
fost autentic. De fapt, câteva luni mai târziu el m-a invitat să mă adresez 
congresului cu ocazia cele de-a şaisprezecea aniversări a ODS-ului în 
Brno, în 26 noiembrie 2005, invitaţie pe care am acceptat-o cu plăcere. 
Am fost primit cu caldură. Dar era evident că Klaus şi susţinătorii săi 
nu erau foarte mulţumiţi de această apropiere şi au făcut tot posibilul să 
saboteze procesul. Din păcate, Topolanek a cedat la această presiune, 
mai ales după alegerea sa ca prim-ministru, calitate în care conduce 
acum un foarte fragil guvern. Topolanek a mers chiar mai departe, fiind 
iniţiatorul împreună cu David Cameron a aşa-numitei Mişcări pentru 
Reformă Europeană, spre deliciul şi uşurarea aripii eurosceptice a ODS. 
Cu toate acestea, încă mai am ceva speranţe cu privire la viitoarele re-
laţii între PPE şi ODS, deoarece, aşa cum au arătat urnele de votare, 
numărul copleşitor al alegătorilor ODS sprijină proiectul european.

...Şi separarea de catifea

Reflectând asupra situaţiei din propria mea ţară, am ţinut un discurs 
în Bratislava, în 23 mai 1992, intitulat „Experienţele federale belgiene 
şi cehoslovace : Uniune prin federalism sau cooperare ?“ A fost credin-
ţă adevărată sau naivitate ? În iunie 1992, Vladimir Meciar a câştigat 
alegerile în Slovacia cu un program naţionalist de stânga, în timp ce 
în Republica Cehă liberalii şi conservatorii lui Václav Klaus, care do-
reau să avanseze cu reformele economice, au obţinut majoritatea de 
voturi. Diferenţele dintre ei erau prea mari pentru a forma o coaliţie. 
Klaus şi Meciar, prim-miniştrii ceh şi slovac, s-au întâlnit la Brno în 
Vila Tugendhat, o capodoperă modernă a arhitectului german Ludwig 
Mies van der Rohe, şi au concluzionat că federaţia era de domeniul 
trecutului.

Separarea a fost elaborată în deliberările secrete dintre parlamente. 
Nu a fost niciun referendum. Pentru Slovacia independentă, guvernul 
naţionalistului autoritar Meciar a fost dăunător. El a refuzat reformele, 
a menţinut relaţii proaste cu NATO şi Uniunea Europeană şi şi-a condus 
ţara către izolare internaţională din cauza manipulării brutale a legis-
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laţiei electorale şi a încălcării drepturilor minorităţilor. Cinci ani mai 
târziu, în octombrie 1998, Mikuláš Dzurinda a adus Slovacia înapoi pe 
pistă. Cu a sa Coaliţie Democratică Slovacă (SDK) el a obţinut 42 de 
locuri şi a fost capabil să formeze un guvern stabil. În ianuarie 2000 a 
format un nou partid, Uniunea Democrată şi Creştină Slovacă (SDKU). 
În 2002, a câştigat un al doilea mandat şi a format un nou guvern cu ce-
lelalte două partide membre PPE, Mişcarea Creştin-Democrată (KDH) 
şi Partidul Coaliţiei Maghiare (SMK), şi un partener mai mic, Noii 
Cetăţeni (ANO).

Pe parcursul acestor opt ani Mikuláš Dzurinda a schimbat în între-
gime imaginea Slovaciei prin intermediul reformelor politice şi eco-
nomice şi prin accederea la statutul de membru al Uniunii Europene 
şi a NATO ; de asemenea şi-a asigurat o colaborare armonioasă cu 
minorităţile. Împreună cu creştin-democraţii din KDH şi cu Partidul 
Coaliţiei Maghiare al SMK, el şi-a transformat ţara într-o mare poveste 
de succes, un model pentru Europa Centrală şi de Est. După alegerile 
din 2006, aceste trei partide ar fi putut forma din nou guvernul. Cu 
toate acestea, din cauza diferenţelor dintre cele trei, guvernarea a fost 
asumată de socialistul / populistul Robert Fico, care a format o coali-
ţie împreună cu autocratul Meciar şi Ján Slota de la Partidul Naţional 
Slovac, bine cunoscut pentru opiniile sale xenofobe şi ostilitatea faţă 
de minorităţile etnice. Din nou s-a dovedit că numai înţelegerea şi co-
operarea dintre membrii aceleiaşi familii politice poate conduce la un 
rezultat de durată.

Începutul sfârşitului comunismului

Când am vizitat pentru prima dată Polonia in iunie 1970 ţara era con-
dusă de Edward Gierek. Sub conducerea sa, regimul comunist a devenit 
temporar mai liberal, extinzând unele libertăţi personale, dar cele mai 
multe persecuţii la adresa opoziţiei democratice au persistat. În 1978, 
Lech Wałesa a început împreună cu alţi activişti să organizeze sindicate 
libere, anti-comuniste. În 1980 el a condus greva de la Şantierul na-
val Gdansk, care a dat naştere unui val de greve în toată ţara. Cererile 
de bază erau cele care vizau drepturile lucrătorilor. Autorităţile au fost 
obligate să capituleze şi să negocieze Acordul Gdansk din 31 august 
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1980, care a dat lucrătorilor dreptul la grevă şi la organizarea propriului 
sindicat independent, Solidaritatea.

Biserica Catolică a sprijinit mişcarea şi în ianuarie 1981 Walesa a 
fost primit de Papa Ioan Paul al II-lea la Vatican. Wałesa însuşi a con-
siderat întotdeauna catolicismul ca pe o sursă de putere şi inspiraţie. 
Bucuria scurtă a relativei libertăţi de care a avut parte ţara s-a încheiat în 
decembrie 1981, când generalul Wojciech Jaruzelski a impus legea mar-
ţială, a „suspendat“ Solidaritatea, a arestat mulţi din liderii acesteia şi l-a 
închis pe Wałesa la o casă de ţară situată într-o regiune îndepărtată. 

În noiembrie 1982 Wałesa a fost eliberat şi, deşi era ţinut sub su-
praveghere, a reuşit să menţină contactul cu liderii Solidarităţii aflaţi în 
ilegalitate. Legea marţială a fost ridicată în iulie 1983, iar în octombrie 
1983 anunţul de decernare a Premiului Nobel pentru Wałesa a produs 
agitaţie printre spiritele mişcării subterane. În ciuda încercării guvernu-
lui de a face să dispară sentimentele anti-comuniste, opoziţia câştigase 
prim-planul şi a devenit imposibil să mai fie oprită schimbarea. În plus, 
exista teama unei explozii sociale datorate stării economice precare şi a 
spiralei inflaţiei care eroda standardele de viaţă şi care făcea să crească 
furia publică şi frustrarea. În septembrie 1988 a avut loc o reuniune 
secretă, care i-a inclus, printre alţii, pe liderul opoziţiei Lech Wałesa 
şi pe ministrul de interne Czesław Kiszczak. Ei au convenit să ţină aşa 
numita Masă rotundă pentru a plănui cursul acţiunii pe care să îl ur-
meze ţara. Discuţiile au început în 6 februarie 1989 şi au fost co-pre-
zidate de Wałesa şi Kiszczak. Acestea au inclus facţiunea de opoziţie 
Solidaritatea şi facţiunea guvernului.

De Paşte, în 1989, am avut o întâlnire cu ultimul prim-ministru co-
munist din Polonia, Mieczyslaw Rakowski. În cursul aceleiaşi vizite, 
preşedintele Jaruzelski a încercat să mă convingă că legea marţială şi 
eliminarea Solidarităţii, în decembrie 1981, a fost necesară pentru a 
preveni intervenţia sovietică. Câţiva ani mai târziu, Rakowski şi-a pu-
blicat memoriile sub titlul „A început în Polonia : Începutul sfârşitului 
blocului de răsărit“ (aceasta a fost publicată în limba germană ca Es 
begann în Polen. Der Anfang vom Ende des Ostblocks, Hoffman und 
Campe, 1995). Rakowski subliniază faptul că opoziţia poloneză a func-
ţionat ca motor al sfârşitului regimului comunist şi că el a fost în favoa-
rea reformei, o atitudine împărtăşită de cei aflaţi la putere. 
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Comuniştii sperau să coopteze lideri proeminenţi ai opoziţiei în gru-
pul celor aflaţi la putere fără a face modificări majore în structura puterii 
politice. În realitate, discuţiile de la Masa Rotundă au schimbat radi-
cal forma societăţii poloneze. Rezultatul a fost organizarea de alegeri 
parlamentare care a condus la formarea unui guvern ne-comunist sub 
conducerea lui Tadeusz Mazowiecki, unul dintre liderii Solidarităţii şi 
primul prim-ministru ne-comunist în Europa Centrală după al Doilea 
Război Mondial. Evenimentele din Polonia s-au precipitat şi au dat 
impuls căderii întregului bloc comunist : configuraţia politică aşa cum 
fusese ea stabilită la Yalta s-a prăbuşit în curând. 

Lech Wałesa a devenit preşedinte al Poloniei, în 9 decembrie 1990. 
L-am primit la Bruxelles, în 1 iulie 1991 şi deja de pe atunci deschi-
sese pentru ţara sa perspectiva de aderare la Uniunea Europeană. Cu 
toate acestea, la sfârşitul anului 1995 a pierdut alegerile pentru un 
nou mandat. În 1992 am făcut cunoştinţă cu gemenii Lech şi Jarosław 
Kaczynski. Ei au fost principalale noastre contacte atunci când UECD 
şi-a ţinut al douăzeci şi patrulea congres la Varşovia, în 21 iunie 1992. 
În discursul meu „Comunitatea Europeană, avanpremieră a Europei de 
mâine“ („La Communauté européenne, préfiguration de l’Europe de 
demain“, publicat în L’une and l’autre Europe, Éditions Racine, 1994, 
pp. 131-133), am menţionat că „în noul context mondial caracterizat de 
multipolaritate, trebuie să fie construită o Europă nouă cu noi structuri 
capabile să se confrunte cu provocările de mâine. Este clar că proble-
mele noii Europe pot fi rezolvate numai ca un tot“.

În 1997, Jerzy Buzek a fost ales prim-ministru, mai întâi al coaliţiei 
de centru-dreapta AWS-UW (Akcja Wyborcza Solidarność [Acţiunea 
Electorală Solidaritatea] – Unia Wolności [Uniunea pentru Libertate]) 
până în 2001, şi apoi a minorităţii AWS. Reformele au fost întreprinse 
în domenii necesare, precum cel al educaţiei, pensiilor şi administraţiei 
regionale, dar din această cauză partidul a pierdut considerabil în po-
pularitate. La alegerile din 23 septembrie 2001, Buzek a pierdut în faţa 
SLD, foştii comunişti, care au acumulat 41% din voturi. Prim-ministrul 
Jerzy Buzek a obţinut mai puţin de 5% din voturi şi a căzut sub pragul 
minim pentru re-alegere. Dar în iunie 2004 Buzek şi-a luat revanşa şi 
a fost ales membru al Parlamentului European, candidând la alegeri 
numai prin popularitatea numele său şi a contactului direct cu alegăto-
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rii. El a primit un număr record de voturi în întreaga Polonie : 173.389 
(22.14% din numărul total de voturi din regiune).

În 2001, fraţii Kaczynski au fondat Partidul Conservator Prawo i 
Sprawiedliwość (Lege şi Justiţie), sau PiS. La început, ei erau în favoa-
rea aderării la PPE, iar deputaţii lor au devenit membri ai Grupului PPE-
DE din Parlamentul European. Cu toate acestea, Jarosław Kaczynski 
s-a folosit de un conflict cu „Bund der Vertriebenen“ german pentru 
a anula cooperarea cu partidul său şi pentru a-şi retrage toţi deputaţii 
europeni din grupul nostru. De atunci, cei doi fraţi au mers pe un curs 
eurosceptic şi au acţionat puternic pe această tendinţă, atunci când au 
venit la putere. În decembrie 2005, Lech Kaczynski a fost ales preşe-
dinte al Poloniei şi curând după accea fratele său, Jarosław Kaczynski, 
a devenit prim-ministru. Doi ani mai târziu, la alegerile din 21 octom-
brie 2007, PiS a fost înfrânt de către partidul membru PPE, Platforma 
Obywatelska (PO, Platforma Civică), cu ajutorul Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL, Partidul Ţărănesc), de asemenea membru al PPE.

În noiembrie 2007, liderul PO, Donald Tusk, a devenit prim-minis-
tru şi a format un guvern puternic cu liderul PSL, Waldemar Pawlak. 
Donald Tusk a fost unul dintre fondatorii Platformei Civice şi din iunie 
2003 a preluat şefia partidului. În alegerile din 2007, el a primit mai 
mult de 534.000 de voturi, care este cel mai bun rezultat individual 
din istoria electorală a celei de-a treia republici poloneze, iar Platforma 
Civică a câştigat alegerile cu 41% din voturi. Donald Tusk reprezintă 
o nouă Polonie, care este axată pe valorile importante ale civilizaţiei 
occidentale. Cu puterea acestor idealuri, el a fost capabil să convingă 
generaţiile mai tinere din ţara sa printr-o campanie electorală remarca-
bilă. El este marea noastră speranţă, pentru o reală Polonie europeană. 

Forţa baltică

Reunificarea Europei nu ar fi fost completă fără obţinerea indepen-
denţei Estoniei, Letoniei şi Lituaniei faţă de fosta Uniune Sovietică. 
Cele trei mici state baltice s-au grăbit să pună în aplicare statul de drept, 
pentru a dezvolta economii de piaţă pline de viaţă şi pentru a stabili 
cu fermitate democraţiile parlamentare. Aceste reforme rapide sunt în 
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mare măsură datorate partidelor de centru-dreapta, care au venit la pu-
tere în momentele critice pentru transformarea acestor ţări.

Un exemplu caracteristic este guvernul lui Mart Laar în Estonia. La 
o vârstă destul de tânără (s-a născut în 1960), Laar şi Uniunea Pro Patria 
sa au venit la putere în două perioade importante – 1992-1994 şi 1999-
2002 – şi ca prim-ministru a reuşit să conducă Estonia prin reforme 
economice care au primit laude şi au pus în cele din urmă bazele pen-
tru o creştere economică rapidă şi acceptarea în Uniunea Europeană. 
Reformele economice ale lui Laar au condus la perioada Tigrului 
Baltic, care a început după anul 2000 pentru Estonia. Procesul de refor-
mă a continuat sub Juhan Parts şi al său Partid Res Publica, atunci când 
Parts a devenit prim-ministru în perioada 2003-2005. Este important 
de menţionat faptul că atât Uniunea Pro Patria, cât şi Res Publica au 
aderat la PPE, şi atât Laar, cât şi Parts au avut o prezenţă foarte activă 
la summiturile PPE. După ce aceste două partide au fuzionat în 2006, 
Mart Laar a ieşit din pensionarea politică şi a preluat conducerea nou-
lui partid. Astăzi Laar rămâne una dintre figurile cele mai respectate şi 
active politic în PPE.

În Letonia, ambele partide membre PPE au fost de asemenea la gu-
vernare şi şi-au lăsat o amprentă puternică. Jaunais Laiks (Noua Eră), 
condus de Einars Repše, a devenit parte a guvernului în 2002, iar Repše 
s-a făcut cunoscut pentru lupta lui împotriva corupţiei şi a evaziunii 
fiscale. În decembrie 2004 un nou guvern condus de Tautas partija 
(Partidul Popular) al liderului Aigars Kalvītis a împins mai departe re-
formele şi a stabilit ritmul pentru rolul Letoniei în calitate de nou stat 
membru al UE. În cei trei ani ca prim-ministru, Kalvītis a consolidat 
profilul Letoniei, ca partener solid şi fiabil al UE – nu este deloc sur-
prinzător faptul că Kalvitis nu a ratat niciodată un singur summit PPE 
cât timp a fost prim-ministru. De asemenea, sprijinul lui Kalvītis pen-
tru Andris Piebalgs, ca membru al Letoniei în Comisia Barroso, nu ar 
trebui să fie subestimat. Piebalgs a surprins pe mulţi cu activitatea sa 
impresionantă în calitate de comisar pentru Energie. Cu siguranţă că el 
este unul dintre cei mai buni comisari pe care i-a avut PPE. 

În Lituania, persoana care şi-a lăsat amprenta pentru obţinerea in-
dependenţei ţării şi a declanşat acelaşi proces pentru multe foste repu-
blici sovietice este Vytautas Landsbergis. Ca lider al mişcării pro-in-
dependenţă, el a câştigat alegerile din 1990 şi la scurt timp după aceea 
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a declarat independenţa Lituaniei. Landsbergis a devenit preşedinte al 
Lituaniei şi a reuşit să reziste blocadei economice a Uniunii Sovietice. 
Acţiunile sale curajoase i-au inspirat pe mulţi alţii care doreau libertatea 
în fosta Uniune Sovietică să urmeze acelaşi curs. În 1993, Landsbergis 
a fondat partidul de centru-dreapta Uniunea Patriei, care a câştigat 
primul mandat la guvernare în alegerile din 1996. Succesorul său în 
Uniunea Patriei, Andrius Kubilius, a ajuns în lumina reflectoarelor în 
1999, când a devenit prim-ministru, dar, din păcate, a rămas în această 
poziţie numai pentru un an. Cu toate acestea, el a revenit spectaculos 
atunci când a câştigat alegerile parlamentare din octombrie 2008 şi a 
devenit prim-ministru pentru a doua oară. Mă aştept să rămână în func-
ţie pentru un mandat complet, deoarece a reuşit să creeze o puternică 
coaliţie de centru-dreapta. Înainte de victoria din alegeri, Kubilius a 
realizat cu succes fuziunea celor două partide lituaniene membre ale 
PPE – Uniunea Patriei şi Creştin-Democraţii Lituanieni – iar noul par-
tid este acum cel mai mare din Seimas, Parlamentul lituanian. Kubilius, 
atât ca lider al opoziţiei, iar acum ca prim-ministru, a fost un participant 
loial în evenimentele PPE.

Statele insulă mediteraneene 

A treia cea mai mare insulă din Marea Mediterană, Cipru, este o ţară 
care a fost întotdeauna considerată o parte a Europei de Vest. Timp de 
decenii, Republica Cipru a dezvoltat un sistem democratic şi stabil şi o 
economie de piaţă plină de viaţă, dar, în mod ironic, euroscepticii parti-
dului radical de stânga AKEL au reuşit întotdeauna să controleze apro-
ximativ o treime din electoratul greco-cipriot. AKEL a rezistat în ideea 
ca Cipru să adere la UE şi nu este surprinzător, aşadar, că preşedintele 
Ciprului, George Vassiliou, pe atunci sprijinit de AKEL, a decis să apli-
ce pentru aderarea la UE doar în 1990, după căderea Zidului Berlinului. 
În 1993, Glafkos Clerides, fondator al Congresului Democratic de cen-
tru-dreapta (DISY) a fost ales preşedinte al Ciprului.

Clerides a fost întotdeauna un european convins şi acesta este mo-
tivul pentru care partidul său, a fost şi continuă să fie partidul cel mai 
pro-european al Ciprului. Clerides, de asemenea, a înţeles că un viitor 
european pentru Cipru ar ajuta procesul de reunificare a insulei, de vre-
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me ce aderarea le-ar oferi un stimulent important turcilor ciprioţi să 
accepte o soluţie de compromis şi ar aşeza, de asemenea, sub presiune 
Turcia pentru a pune capăt ocupaţiei militare din nord. Când Clerides a 
fost ales preşedinte al Republicii Cipru, el a făcut din obiectivul aderării 
la UE o prioritate de vârf şi a implicat toate resursele pentru a atinge 
acest obiectiv. Pentru a face acest lucru, Clerides a înţeles repede im-
portanţa de a se alătura PPE, şi unul dintre primele lucruri pe care le-a 
demarat a fost să-i ceară succesorului său din DISY, Yiannakis Matsis, 
să aplice pentru statutul de membru al PPE. În 1994, DISY a devenit 
membru asociat al PPE, şi în timpul celor zece ani de preşedinţie a lui 
Clerides a participat cu regularitate la Summit-ul PPE. În aceşti zece 
ani, el a reuşit să finalizeze cu succes negocierile de aderare ; aceasta s-a 
datorat în mare măsură perspicacităţii politice şi a guvernării de succes 
a lui Clerides.

Din păcate, nu acelaşi lucru se poate spune pentru preşedintele ci-
priot actual şi secretarul general al AKEL, Dimitris Christofias, al cărui 
euroscepticism ameninţa să deturneze Tratatul de la Lisabona şi mai 
mult, în condiţiile în care partidul său a votat împotriva tratatului în 
iulie 2007. Dacă nu ar fi fost sprijinul DISY şi al actualului său lider, 
Nikos Anastasides, Tratatul de la Lisabona ar fi eşuat în Cipru şi ar 
fi plasat Europa într-o criză şi mai profundă. De fapt, Anastasiades a 
lucrat foarte viguros în PPE de la alegerea sa ca preşedinte al DISY 
în 1997 şi, de asemenea, a luat iniţiativa de a găzdui, în numele PPE, 
„Observatorul Orientului Mijlociu“.

Un alt lider pentru care am mare stimă este Eddie Fenech Adami, 
actualul preşedinte al Maltei şi cel mai longeviv prim-ministru al ţă-
rii, de la obţinerea independenţei. Fenech Adami este un pro-european 
înverşunat şi este aproape de unul singur responsabil pentru aderarea 
Maltei la UE. În 1996, atunci când al său Partid Naţionalist (PN) a 
pierdut alegerile, cererea de aplicare a Maltei la Uniunea Europeană a 
fost pusă în aşteptare de către guvernul laburist eurosceptic. Opoziţia 
puternică a lui Fenech Adami a reuşit să dea jos guvernul laburist în 
1998 ; ca prim-ministru, el a re-activat imediat negocierile de aderare la 
UE. Încununarea muncii lui Fenech Adami a venit atunci cand a fost ca-
pabil să câştige referendumul din martie 2004 privind aderarea Maltei 
la UE, cu 53.65% din voturi. Încă o dată, Partidul Laburist a militat 
viguros împotriva aderării la UE şi nu a reuşit în demersul său. De fapt, 
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niciodată nu am înţeles cu adevărat de ce Partidul Laburist maltez este 
un membru al Partidului Socialiştilor Europeni – PPE nu ar accepta 
niciodată ca membru un partid care duce campanii împotriva Europei. 
PN, pe de altă parte, a dovedit de nenumărate ori angajamentul său 
pro-european şi a fost de asemenea implicat activ în PPE. Când Fenech 
Adami era prim-ministru, el a participat întotdeauna la summiturile 
PPE. Acelaşi lucru e valabil şi pentru succesorul său, prim-ministrul 
Lawrence Gonzi, care este foarte activ implicat în discuţiile noastre. 
Sunt, de asemenea, impresionat de viceprim-ministrul şi ministrul de 
externe Tonio Borg, care este angajat în activitatea noastră şi în special 
în reuniunile miniştrilor de Externe ai PPE. 

Dintr-un partid Social Democrat într-unul Popular 

Cel mai autentic român pe care l-am întâlnit după Revoluţia din 
Decembrie 1989 a fost Corneliu Coposu. Născut în Transilvania, par-
te a Austro-Ungariei la momentul respectiv, el s-a alăturat Partidului 
Naţional Român (PNR), un grup dominat de politicieni greco-catolici, 
şi s-a angajat în politica locală cu succesorul direct al PNR, Partidul 
Naţional Ţărănesc (PNŢ). În 1940 a devenit secretar politic al lui Iuliu 
Maniu, liderul PNŢ, care a fost prim-ministru şi care a jucat un factor 
decisiv în unirea Transilvaniei cu România. În această calitate, Coposu 
l-a însoţit pe Maniu la toate negocierile dintre vestici şi liderii partidelor 
politice în coaliţia anti-Hitler din timpul războiului.

După arestarea lui Iuliu Maniu, în 14 iulie 1947, Coposu a rămas în 
închisoare timp de nouă ani fără a fi judecat, până în 1956, când i-a fost 
înscenat un proces pentru înaltă trădare. El a fost condamnat, în confor-
mitate cu practica comunistă, la muncă silnică pe viaţă pentru „înaltă 
trădare a clasei muncitoare şi crime împotriva reformelor sociale“, şi 
a suferit optani grei de detenţie solitară. Soţia lui, Arlette Marcovici, a 
fost arestată în 1950 şi în mod fals acuzată şi judecată pentru spionaj ; 
după ce a petrecut paisprezece ani în închisoare, a murit în 1965. Ca 
urmare a tratamentului brutal aplicat prizonierilor politici, Coposu s-a 
îmbolnăvit grav, şi în aprilie 1964 a fost eliberat după şaptesprezece ani 
de închisoare. El a lucrat ulterior ca muncitor necalificat pe şantierele 
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de construcţii, şi a fost urmărit permanent şi periodic adus la interoga-
toriu de Securitate.

În 1987 Corneliu Coposu a aderat la activitatea subterană a Partidului 
Naţional Ţărănesc. În calitatea de preşedinte, a anunţat în decembrie 
1989, într-o manifest publicat, re-intrarea partidului în viaţa publică. 
Mai târziu, el l-a transformat într-un partid creştin-democrat, PNŢ-CD. 
Înţelegând că revoluţia din decembrie 1989 a fost furată de către foştii 
membri ai vechiului regim, el va accepta sarcina grea de a conduce 
opoziţia în România post-comunistă, devenind ţinta unei campanii de 
presă virulentă. Ideea de a forma Convenţia Democrată Română (CDR) 
a fost a lui Coposu ; el a propus-o din 1990. A fost preşedintele acestei 
convenţii între 1991 -1993. El şi-a realizat ambiţia de a prezenta un can-
didat capabil de a-l învinge pe preşedintele post-comunist Ion Iliescu. 
Candidatul lui a fost Emil Constantinescu şi am fost martorul modului 
în care Coposu a făcut lobby pentru Emil Constantinescu la partidele 
creştin-democrate din Europa de Vest. Coposu a murit în 11 noiem-
brie 1995 şi a fost înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic. Nu a primit 
funeralii de stat, dar sute de mii de români au venit să-l însoţească pe 
ultimul său drum. 

Constantinescu a fost ales preşedinte al României în noiembrie 1996 
şi l-a numit pe Victor Ciorbea, primarul Bucureştiului, ca prim-minis-
tru. Anul 1997 a început cu mari speranţe. Iniţial sprijinul pentru noul 
guvern a fost mare, chiar şi atunci când a iniţiat terapia de şoc. Cu toate 
acestea, reformele s-au dovedit dificile : având în vedere ritmul lent al 
privatizării şi stagnarea din timpul guvernului anterior, încercarea de a 
restructura industria de stat a fost dificilă. Întârzierea reformelor poate 
fi explicată prin lipsa de omogenitate şi de consens între membrii coali-
ţiei, care a fost formată din trei grupări politice : centru-dreapta – CDR, 
înclinată spre socialişti – Uniunea Social-Democrată (USD) şi Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România (UDMR). Dezacordul pe scară 
largă şi tensiunea a apărut în cadrul fiecăruia dintre cele trei grupuri, 
precum şi între ele, şi aproape fiecare formaţiune politică a fost afectată 
de lupte interne şi de disensiuni.

Această criză a arătat că această coaliţie eterogenă, în general de 
acord cu privire la alinierea ţării cu Occidentul, dar sfâşiată de rivalităţi 
personale şi diferenţe politice, nu avea controlul asupra părţilor che-
ie ale unei birocraţii nereformate, încă din perioada comunistă. Victor 
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Ciorbea a demisionat în martie 1998, atât din calitatea de prim-minis-
tru, cât şi din cea de primar al Bucureştiului. Rezultatele guvernelor sub 
conducerea succesorilor au fost dezastruoase. Românii au fost puternic 
deziluzionaţi de principalele partide şi politicieni. Mulţi i-au perceput 
ca pe o castă separată al cărui scop principal era de a proteja interese 
corporatiste speciale, mai degrabă decât binele comun. Un dezamăgitor 
Emil Constantinescu, care şi-a pierdut popularitatea şi nu şi-a dus la 
capăt reformele, a anunţat că nu va candida pentru un al doilea mandat 
şi s-a retras din viaţa politică în noiembrie 2000. Numai politica externă 
a guvernului poate fi văzută ca un punct puternic. A adoptat o orien-
tare pro-occidentală, şi la începutul mandatului său a lansat o ofensi-
vă diplomatică pentru a îmbunătăţi imaginea României în străinătate. 
Aderarea la NATO şi Uniunea Europeană au fost proclamate priorităţi 
de politică externă de top pentru România. 

După retragerea din funcţia de prim-ministru, Victor Ciorbea a în-
cercat luni de zile să reînvie PNŢ-CD-ul. L-am sprijinit în cea mai mare 
măsură cu prietenie şi loialitate. Dar când a devenit clar, din toate son-
dajele şi rezultatele electorale dezastruoase că partidul nu putea fi învi-
at, am fost nevoit să-i explic cu ajutorul limbajului biblic că „era tim-
pul pentru un Ioan Botezătorul“. În 2004 el a fost urmat de Gheorghe 
Ciuhandu, primarul Timişoarei, care a fost unul dintre candidanţii per-
danţi la alegerile prezidenţiale din 2004 şi care a fost înlocuit la rândul 
său de către Marian Petre Miluţ, în 2007. Din păcate, astăzi PNŢ-CD-ul 
este doar un partid marginal în România.

Preşedintele actual Traian Băsescu a fost înainte de 1989 membru 
al Partidului Comunist Român (PCR), iar după căderea sa, el a pretins 
că a aderat la PCR în scopul de a-şi promova cariera ca ofiţer de mari-
nă comercială. După revoluţie a devenit membru al Frontului Salvării 
Naţionale (FSN). În 1992, FSN-ul s-a împărţit în două facţiuni – Partidul 
Democrat Social din România (PDSR, ulterior PSD), condus de Ion 
Iliescu, şi Partidul Democrat (PD), condus de Petre Roman. Băsescu s-a 
alăturat PD şi i-a succedat lui Roman ca preşedinte în anul 2001. După 
preluarea PD, el a început treptat mutarea partidului către centru-dreap-
ta. În 2004, Băsescu a câştigat alegerile prezidenţiale. În timpul unei 
dezbateri TV cu prim-ministrul şi preşedintele PSD, Adrian Năstase, 
el şi-a surprins adversarul principal cu garda jos cu o remarcă cinică : 
„Ştii care e cel mai mare blestem al României chiar acum ? Este faptul 
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că românii trebuie să aleagă între doi foşti membri de partid comunist“. 
Făcând apel la reforme puternice şi cu o platformă anticorupţie, victoria 
lui Băsescu a fost caracterizată ca fiind Revoluţia Portocalie a României, 
referindu-se la culoarea portocalie care a fost puternic folosită în cam-
panie. El şi-a onorat un acord care îl făcuse cu Partidul Naţional Liberal 
(PNL) şi l-a numit pe liderul său, Călin Popescu-Tăriceanu, ca prim-
ministru, dar relaţiile lor s-au deteriorat treptat.

În martie 2005, preşedintele Băsescu m-a informat că Partidul 
Democrat aspiră să se alăture PPE. În 25 iunie, liderul partidului, Emil 
Boc, primarul Cluj-Napocăi, cel mai mare oraş din Transilvania, a or-
ganizat un congres naţional extraordinar pentru a realiza transformarea 
dintr-un partid social democrat într-unul popular. Statutul de mem-
bru i-a fost acordat de către Biroul Politic al PPE în 19-20 septembrie 
2005. Preşedintele Băsescu a participat la Summit-ul PPE pentru pri-
ma dată în 23 martie 2006. Această transformare a fost, din punct de 
vedere politic, un moment frapant : a fost pentru prima dată când un 
partid politic cu origini post-comuniste a adoptat principiile de bază 
şi programul creştin-democraţiei europene. În ianuarie 2008, Partidul 
Democrat a fuzionat cu Partidul Liberal Democrat şi a creat un şi mai 
larg partid de centru-dreapta, Partidul Democrat Liberal (PDL). Deşi 
în calitate de preşedinte al României, Băsescu nu poate deţine în mod 
oficial nicio funcţie de partid, oamenii asociază îndeaproape PDL-ul 
cu el. Conducerea PDL declara deja public că va sprijini candidatura 
lui Băsescu în următoarele alegeri prezidenţiale. Iar în alegerile parla-
mentare din noiembrie 2008, PDL a câştigat cele mai multe locuri, atât 
în Cameră, cât şi în Senat, dar nu îndeajuns pentru a forma un guvern 
pe cont propriu. Astfel, PDL-ul a fost nevoit să formeze o coaliţie cu 
Partidul Social Democrat, iar preşedintele PDL, Emil Boc, a devenit 
prim-ministru.

Speranţă pentru schimbare şi pentru domnia legii

O evoluţie similară a avut loc în Bulgaria. Ivan Kostov a intrat în 
politică după prăbuşirea Zidului Berlinului şi căderea dictatorului co-
munist, Todor Jivkov. În 1990, Uniunea Forţelor Democratice (UDF) de 
centru-dreapta a fost creată ca partid majoritar anti-comunist. Kostov a 



A merge înainte în Europa şi mai departe 269

fost ales preşedinte în 1994 şi, într-o victorie zdrobitoare la alegerile din 
mai 1997, UDF a primit 55% din voturi. Kostov a devenit prim-minis-
tru, cabinetul său fiind primul guvern post-comunist ce îşi va duce până 
la capăt mandatul de patru ani. Reformele economice îndelung întârzia-
te au început cu privatizarea întreprinderilor de stat pe scară largă. Ţară 
a început discuţiile de aderare la UE, la care Bulgaria s-a alăturat în cele 
din urmă în ianuarie 2007.

Kostov şi ministrul său de Externe, Nadejda Mihailova, s-au do-
vedit a fi o pereche de succes în realizarea acestor reforme. Cu toate 
acestea, alegerile din iunie 2001 au fost sumbre. Politicile reformiste 
au fost îndelung criticate, fără a se lua în considerare manifestul PPE 
şi solidaritatea publică. Am reuşit să-i conving pe liderii de stat şi de 
guvern PPE să participe la Summit-ul PPE de la Sofia, în 5 aprilie 2001. 
Evenimentul a fost organizat cu pompă şi ceremonie şi a fost transmis 
în direct la televizor. La recepţia ce a urmat evenimentului, fostul rege 
Simeon de Saxa-Coburg şi Gotha (sau Simeon al II-lea al Bulgariei), de 
asemenea, şi-a schimbat punctul de vedere. Unii politicieni naivi erau 
convinşi că îl va sprijini pe Kostov în campania electorală.

În ziua următoare, Simeon a anunţat formarea unui nou partid poli-
tic, Mişcarea Naţională Simeon al II-lea (NMSII), dedicată „reformelor 
şi integrităţii politice“. Simeon a proclamat că în 800 de zile oamenii vor 
simţi efectele pozitive şi se vor bucura de standarde de viaţă semnifica-
tiv mai mari. NMSII a repurtat o mare victorie în iunie 2001, iar Simeon 
a format o coaliţie cu partidul minorităţii etnice turce, Mişcarea pentru 
Drepturi şi Libertăţi (MDL). În timpul petrecut la putere, Bulgaria a 
aderat la NATO, dar ţara a rămas împotmolită în sărăcie, deteriorarea 
serviciilor publice, corupţia guvernului şi crima organizată. În alegerile 
din 2005, partidul lui Simeon a ieşit al doilea şi a participat la un mare 
guvern de coaliţie cu Partidul Socialist Bulgar şi MDL.

UDF şi întreaga opoziţie de centru-dreapta s-au îndepărtat unele de 
altele fără speranţă. Kostov s-a rupt de Nadejda Mikhailova care, ca 
vicepreşedinte PPE la acea dată, ar fi putut oferi un nou impuls UDF. 
Kostov a părăsit UDF şi a format Democraţi pentru o Bulgarie Puternică 
(DBP). Centrul dreapta din Bulgaria a devenit deprimant fragmentat.

Din fericire, salvarea centrului dreapta a venit prin intermediul unei 
noi mişcări politice, Cetăţeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei 
(GERB). Deşi GERB este condusă de către fostul viceprimar al Sofiei, 
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Ţvetan Ţvetanov, liderul real al partidului este primarul carismatic al 
Sofiei, Boiko Borisov. GERB a câştigat alegerile europene din 2007 
cu 21.69% din voturi, iar cei cinci eurodeputaţi s-au alăturat Grupului 
PPE-DE. Câteva luni mai târziu GERB a devenit un partid membru al 
PPE. Borisov oferă speranţă pentru schimbare şi pentru domnia legii ; el 
este singura alternativă posibilă în lupta împotriva corupţiei şi crimina-
lităţii organizate. Mă aştept ca GERB să câştige atât alegerile europene, 
cât şi pe cele naţionale din iunie 2009.

A fi de dreapta şi a dovedi că ai dreptate

Nu există nicio altă ţară din Balcanii de Vest care să fie atât de 
aproape de obiectivele Uniunii Europene precum Croaţia. Această ţară 
merită cu siguranţă să devină al douăzeci şi optulea membru al Uniunii. 
Începutul a fost însă dificil, de vreme ce unele guverne nu aveau curaj 
politic în discuţiile lungi de la începutul negocierilor. Datorită relaţi-
ei mele excelente cu prim-ministrul şi liderul HDZ Ivo Sanader şi a 
activităţii mele în Bosnia-Herţegovina, am fost convins de faptul că 
Croaţia coopera pe deplin cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta 
Iugoslavie (TPII). În 15 martie 2005, am prezidat la Bruxelles o reuni-
une a miniştrilor de externe ai PPE pentru a evita un impas în începerea 
negocierilor de aderare cu Croaţia. Nu am reuşit.

Opoziţia faţă de începerea negocierilor a fost alimentată de declara-
ţiile absurde ale Carlei Del Ponte, procurorul şef elveţian al Tribunalul 
Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII), care a spus că 
Vaticanul îl proteja pe criminalul de război croat Ante Gotovina. Acest 
fost locotenent general al armatei croate a fost inculpat în 2001 pen-
tru o „întreprindere criminală comună“– încercarea de expulzare din 
Croaţia, în 1995, a sârbilor din Krajina. Regatul Unit, Olanda şi alte 
state membre au făcut din predarea sa o condiţie prealabilă pentru ade-
rarea Croaţiei. Această poziţie a fost criticată de către guvernul croat, 
care susţinea că nu ştie unde se află Gotovina, că el era probabil în afara 
ţării şi că erau făcute toate demersurile pentru a-l putea aduce în faţa 
justiţiei. Negocierile de începere a aderării la UE, programate să încea-
pă în 17 martie, au fost amânate.
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Dar nu am renunţat. Am întreprins diverse acţiuni care ar fi putut 
conduce la un progres. Una a fost scrisoarea din 26 august 2005 pe care 
i-am scris-o lui Tony Blair, care era pe atunci preşedintele Consiliului 
European, în numele a nouă prim-miniştri, dintre care opt erau din PPE : 
Silvio Berlusconi, Mikuláš Dzurinda, Lawrence Gonzi, Janez Janša, 
Jean-Claude Juncker, Aigars Kalvītis, Kostas Karamanlis, Wolfgang

Schüssel (plus Andrus Ansip din Estonia, chiar dacă el aparţinea 
Liberalilor europeni) :

Domnule Preşedinte,

În această toamnă, decizii importante vor trebui să fie 
luate de Uniunea Europeană. Recunoscând importanţa 
recâştigării şi revigorării încrederii, valorilor, misiunii 
şi acceptării populare, Uniunea va trebui să continue să 
abordeze principalele probleme care au dominat atât dez-
baterile interne cât şi cele publice în ultimele luni. Este o 
perioadă de auto-reflecţie pentru Uniunea Europeană.

În acelaşi timp, rolul global al UE trebuie menţinut 
şi consolidat. Apreciem determinarea, concentrarea şi 
seriozitatea Preşedinţiei UE în frecventarea acestor pro-
bleme presante. În special, sprijinim pe deplin eforturile 
dumneavoastră de a menţine ritmul dezbaterii europene 
în toate domeniile.

În acest context, credem cu fermitate că negocierile 
cu Croaţia trebuie să fie deschise. Aceste negocieri vor 
oferi cel mai bun suport pentru reformele în curs, pre-
cum şi pentru consolidarea democraţiei, a stabilităţii şi 
prosperităţii în Croaţia şi întreaga regiune din Balcanii 
de Vest, în conformitate cu Agenda de la Salonic.

Croaţia merită întregul nostru sprijin. Responsabi-
litatea şi credibilitatea guvernului Croaţiei şi politicile 
de lungă durată în regiune trebuie să fie recunoscute. A 
venit timpul pentru deschiderea negocierilor de aderare 
cu Croaţia. Suntem convinşi că îndeplinirea Planului de 
Acţiune de către guvernul croat relativ la decizia Con-
siliului de Miniştri ai UE din 17 martie 2005 deschide 
acum calea de a începe negocierile de aderare cu Croaţia, 
în luna septembrie.
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La început, abia dacă am primit o confirmare de primire de la cineva 
din personalul cabinetului Blair. După ce Consiliul a decis în cele din 
urmă, în octombrie 2005, să înceapă negocierile, Blair a răspuns cu 
entuziasm şi mi-a mulţumit pentru scrisoarea din 26 august cu privire 
la rolul global al UE sub preşedinţia sa şi, mai exact, la negocierile de 
aderare a Croaţiei la UE.

S-a dovedit că PPE şi Ivo Sanader au avut dreptate atunci când 
Gotovina a fost arestat de poliţia spaniolă în Tenerife în 7 decembrie 
2005. Curând după aceea, doamna Del Ponte a demisionat de la TPII 
şi a dispărut din ochii publicului. În afară de continuarea procesului 
de aderare a Croaţiei la UE, Ivo Sanader a devenit o figură politică de 
frunte în ţara sa. Când a preluat conducerea Uniunii Democrate Croate 
(HDZ), Sanader a reuşit să o transforme dintr-un partid naţionalist do-
minat de moştenirea discutabilă a lui Franjo Tudjman, într-un partid 
modern, pro-european, de centru-dreapta, care doreşte să dezvolte re-
laţii de bună vecinătate cu toţi foşti săi rivali. Ca rezultat, Sanader a 
condus HDZ la victoria din alegerile parlamentare din 2003 şi 2007 
şi este gata să facă istorie ca prim-ministru al celui de-al douăzeci şi 
optulea stat membru al UE. Cu toate acestea, primii ani ai negocierilor 
de aderare a Croaţiei au decurs într-un ritm foarte lent. Comisia nu era 
cu siguranţă grăbită : după mai mult de doi ani, două capitole au fost 
deschise şi închise temporar din nou, în timp ce paisprezece au fost des-
chise pentru prima dată. În timpul unei discuţii avute la biroul meu, în 
20 februarie 2008, Ivo Sanader şi cu mine am încercat să îl convingem 
pe preşedintele Comisiei în sensul de a face din negocierile de aderare 
a Croaţiei o prioritate mai mare.

Sanader însuşi şi-a asumat un risc politic major : parlamentul 
Croaţiei a aprobat propunerea lui de a acorda statelor membre ale UE 
dreptul de a pescui într-o zonă sensibilă în Marea Adriatică. Anterior, 
Parlamentul a proclamat această suprafaţă drept o zonă ecologică şi 
protejată pescuitului – aşa numită ZERP – spunând că vizează limitarea 
pescuitului în zonă, în scopul protejării vieţii marine. Această decizie 
a înfuriat în mod deosebil vecinii Croaţiei, Slovenia şi Italia. „Ambele 
aspecte sunt importante pentru Croaţia : ambele sunt de interes naţio-
nal“, a declarat Ivo Sanader Parlamentului, „dar aderarea la UE este de 
‘interes naţional absolut’.“ Decizia a fost adoptată în 13 martie 2008, 
la ora unu dimineaţa cu o mică majoritate : 77 parlamentari au votat în 
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favoarea, iar nouă împotrivă, în timp ce restul de deputaţi în organismul 
de 151 de locuri au preferat să se abţină. În cadrul Consiliului European 
din aceeaşi zi, Comisia a salutat decizia şi a declarat că intenţionează să 
încheie negocierile de aderare cu Croaţia înainte ca propriul său mandat 
să expire în octombrie 2009.

Acest pas politic important a fost, de asemenea, de o mare importan-
ţă pentru relaţiile dintre Croaţia şi Slovenia. Cele două ţări ex-iugosla-
ve, deşi conduse timp de mulţi ani de către prim-miniştrii PPE, au avut 
adesea relaţii tensionate din cauza disputelor frontaliere. În 15 februarie 
1991, l-am întâlnit pe Alojz Peterle pentru prima dată. Încă din 1990 el 
a fost prim-ministru al Sloveniei, şi spre marea uimire a diplomaţilor 
mei, l-am primit la reşedinţa mea pentru o audienţă oficială înainte ca 
Slovenia să-şi declare independenţa, în 25 iunie 1991. Peterle a fost, de 
asemenea, liderul Partidului Creştin-Democrat Noua Slovenie (Nova 
Slovenija – Krščanska Ljudska Stranka). După mai multe funcţii minis-
teriale importante el a fost ales membru al Parlamentului European şi, 
de asemenea, vice-preşedinte al PPE. Moştenirea Noii Slovenii constă 
în tradiţia bogată a mişcării socialiste creştine care s-a dezvoltat în seco-
lul al XIX-lea (1892) şi în istoricul (antebelic) Partid Popular Sloven. 

Un alt factor cheie în dezvoltarea politică Sloveniei a fost înfiinţarea 
Partidului Democrat Sloven (PDS) de centru dreapta, în 1989, precum 
şi rolul pe care Janez Janša îl va juca. Sub conducerea sa, în alegeri-
le din octombrie 2004, SDS a devenit cel mai mare partid politic din 
Slovenia. Janez Janša a fost ales prim-ministru şi a format un guvern de 
coaliţie cu partidele membre PPE : SDS, NS-KLS şi Partidul Popular 
Sloven (SLS).

Acest guvern s-a dovedit a fi foarte eficient şi a jucat un rol remar-
cabil în prima jumătate a anului 2008, cât timp a deţinut preşedinţia 
Uniunii Europene, confruntat fiind cu chestiunea kosovară. Janša, cu 
siguranţă ar fi câştigat alegerile din septembrie 2008, dacă nu ar fi fost 
campania de ură nefondată împotriva sa şi a guvernului său. Cu toate 
acestea, SDS a rămas cel mai puternic partid, mai puţin doar cu un 
singur loc. Pentru Noua Slovenie, rezultatul a fost foarte dezamăgitor, 
deoarece nu va mai fi reprezentat în Parlament. Partidul mai are acum 
doi deputaţi europeni, Ljudmila Novak şi Alojz Peterle, pe umerii căro-
ra apasă greaua sarcină de a revigora NS-KLS.
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Apel din Bosnia

O mare parte a activităţilor mele s-a concentrat asupra unor ţări 
care aveau ca scop pe termen lung aderarea la Uniunea Europeană. Am 
fost martor de primă mână al situaţiei complexe din aceste ţări atunci 
când am prezidat un comitet de pregătire a reformei poliţiei în Bosnia 
şi Herţegovina. De la Acordul de la Dayton, Comisia Europeană a fost 
mult implicată în stabilizarea ţării şi a încercat reforme în domenii cru-
ciale, cum ar fi reorganizarea poliţiei naţionale. Chris Patten, comisarul 
pentru Afaceri Externe, mi-a oferit mandatul de a prezida comitetul de 
reformă a poliţiei ţării, având în vedere trecutul meu belgian instituţi-
onal şi cunoaşterea spectrului politic bosniac. Am acceptat şi a fost o 
experienţă unică aplicarea pe teren a principiilor pe care le apărăm la 
Bruxelles.

Poliţia din Bosnia şi Herţegovina s-a dovedit a fi afectată de corup-
ţie şi de imixtiuni politice. Existau mult prea mulţi poliţişti şi coopera-
rea între forţele diferitelor entităţi politice era inexistentă. Acest lucru a 
fost dovedit fără o umbră de îndoială în raportul elaborat de Bernhard 
Prestel, un expert german eminent pe care învăţasem deja să-l apreciez 
pe când eram prim-ministru al Belgiei. Raportul său a devenit baza pen-
tru reforma poliţiei. În afară de experţi din Marea Britanie şi Irlanda, 
comisia era compusă din specialişti locali implicaţi în poliţie : minis-
trul bosniac al Securităţii, miniştrii de Interne din Republica Srpska şi 
cel al Federaţiei bosniaco-croate, procurorul general, şeful Securităţii 
Naţionale şi aşa mai departe. În timpul câtorva misiuni am încercat să 
evaluez situaţia de pe teren cu propriii mei ochi şi să învăţ să cunosc 
oamenii şi problemele lor.

În scopul de a organiza poliţia eficient şi eficace, am propus să cre-
ăm o structură dublă după modelul belgian : o poliţie naţională şi zone 
variate de poliţie locală prevăzute cu multă autonomie în munca lor 
de zi cu zi. Interesant la această structură a fost faptul că împărţirea 
teritorială trebuia să se bazeze pe eficienţă şi nu pe etnie. Acest lucru 
a fost inacceptabil pentru Republica Srpska, dar, datorită abţinerii lor, 
s-a ajuns la un consens cu privire la propunerea mea. S-a aşteptat până 
în 2008 înainte ca diferitele parlamente din Bosnia şi Herţegovina să 
adopte elementele esenţiale ale propunerii mele.
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Mandatul meu în Bosnia-Herţegovina m-a convins că viitorul real al 
ţării se află în Europa. După acordul privind reforma poliţiei, Comisia 
Europeană a putut finaliza Acordul de stabilitate şi asociere, un pas im-
portant înainte ca ţara să poată primi statutul de membru candidat. Doar 
Uniunea Europeană poate oferi stabilitate de durată într-o ţară sfâşiată 
de „hiper-naţionalism“. Această ţară este reprezentativă pentru proble-
mele din Balcani în domeniile politic, economic, social, cultural şi re-
ligios. Dar stabilizarea şi viitorul întregii regiuni a Balcanilor, „bomba 
cu ceas a Europei“, se află în Uniune. Nu văd nicio altă alternativă. 
Această regiune a ţărilor europene va trebui să adere la UE pe termen 
lung. Este un fapt că publicul european a obosit de la atâtea extinderi. 
Prin urmare, este nevoie de lideri politici care au curajul de a explica 
aceasta cetăţenilor noştri. Avem capacitatea de a conduce şi curajul de a 
umple acest gol ? Sunt conştienţi liderii şi guvernele noastre de această 
provocare uriaşă ?

„De-a lungul ţării ilirilor“

Acest titlu împrumutat de la Karl May se referă la Albania, pămân-
tul ancestral al ilirilor, poporul care a scăpat de dominaţia romanilor, 
şi-a păstrat propria limbă şi va fi mai târziu parte a Imperiului Otoman, 
devenind astfel, în principal, dar nu exclusiv, musulman. Înainte de că-
derea comunismului în Albania, marele scriitor Ismael Kadare a cerut 
azil politic în Franţa. În timpul exilului său, el a afirmat că „dictatura şi 
literatura autentică sunt incompatibile... scriitorul este duşmanul natu-
ral al dictaturii“.

În 17 decembrie 1993 am luat parte la o misiune UECD în aceas-
tă ţară. Călătoria acolo a fost dificilă. Avionul din Zürich a aterizat pe 
micul şi prost întreţinutul aeroport din Tirana. Am mers spre capitală 
prin câmpuri şi de-a lungul a numeroase grămezi urâte, asemănătoare 
cu muşuroaiele de termite : mici cupole de artilerie din beton cu care 
comuniştii au distrus frumosul peisaj al munţilor de frica unui atac. Am 
fost cazaţi la Villa 31, o casă de oaspeţi în districtul verde al diploma-
ţilor. Mi-a fost repartizat enormul dormitor al fostului dictator Enver 
Hoxha. Un perete era acoperit în întregime cu o pictură gigant – o pădu-
re de toamnă în culori de foc – de aproximativ doisprezece metri pătraţi. 
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Familia Hoxha în mod clar a avut asemenea gusturi proaste fiindcă şi în 
alte camere scene similare mari erau, de asemenea, etalate pe pereţi.

Sali Berisha, un doctor bine-cunoscut specialist în cardiologie, şi-a 
format gustul pentru ideile democratice în timp ce studia la Paris în 
timpul anilor 1980. El a sprijinit greva studenţilor din decembrie 1990, 
care s-a transformat într-una politică şi a obligat guvernul să permită 
crearea unor noi partide. În aceeaşi lună, Partidul Democrat din Albania 
(PD) a fost fondat de către studenţi şi intelectuali, iar în 1991 Berisha 
a fost ales liderul lui. După primele alegeri libere, el a devenit preşe-
dinte în aprilie 1992. În timpul discuţiei mele cu Berisha, în decembrie 
1993, acesta a vorbit cu entuziasm de terapia economică de şoc a gu-
vernului său, despre privatizări radicale, reducerea inflaţiei, 200.000 de 
automobile din ţară şi o puternică creştere economică. Agricultura şi 
industria vinului au fost reînviate, iar telecomunicaţiile au devenit prio-
ritare. Potrivit lui Berisha, „trebuie să ne mişcăm, pentru că am sărăcit 
complet ; acest lucru a fost evident atunci când tinerii noştri au încercat 
să fugă în Italia, într-un mod atât de jalnic“.

Guvernul său a permis de asemenea crearea de sisteme piramidale 
de economisire de tip Ponzi. Când partidul său a câştigat alegerile din 
mai1996, piramidele de tip Ponzi au căzut una câte una, iar în decem-
brie demonstranţii au ieşit în stradă şi au acuzat guvernul de a le fi 
furat banii. Alegerile din luna iunie 1997 au dus la victoria socialiştilor. 
Berisha a demisionat de la preşedinţie şi a trecut în opoziţie. El a pierdut 
din nou în 2001, dar a fost capabil să cultive o imagine mai moderată 
pentru el însuşi şi partidul său. Nemulţumirea generală faţă de corupţia 
larg răspândită şi aroganţa nemăsurată a Partidului Socialist a condus la 
întoarcerea sa la putere în septembrie 2005 după un maraton de provo-
cări juridice din partea socialiştilor, cu privire la rezultatele alegerilor. 
În luna iunie 2007, l-a primit pe George W. Bush, primul preşedinte 
american care a vizitat Albania. În timpul acestei vizite, Bush a repe-
tat sprijinul său ferm pentru independenţa Kosovo-ului vecin : „La un 
moment dat, mai degrabă mai devreme decât mai târziu, trebuie să spui 
‘Destul este de ajuns, Kosovo este independent’.“ (New York Times, 11 
iunie 2007). Bush a spus că orice plan de a extinde discuţiile cu privire 
la Kosovo, cum ar fi cele propuse de către preşedintele Nicolas Sarkozy 
din Franţa, trebuia să se termine cu o „anumită independenţă“.
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Noul Partid Democrat (PDR) a apărut în 2001, ca o formaţiune po-
litică dintr-o mişcare de reformă în cadrul Partidului Democrat a lui 
Berisha. Genc Pollo a fost confirmat ca lider al partidului. La alegerile 
din iunie a acelui an a devenit a treia forţă în Parlament. PDR a fost 
primul partid albanez care a fost admis în PPE în calitate de membru 
observator. Curând după aceea, PD-ul lui Berisha a devenit, de aseme-
nea, membru observator. Din fericire, cele două partide s-au apropiat 
unul de altul, şi-au reunit forţele în noul guvern, iar în octombrie 2008 
au fuzionat într-un singur mare partid de centru dreapta din Albania. 
Sper că reînnoirea inspirată de Sali Berisha şi Genc Pollo va avea un 
impact pozitiv şi va funcţiona ca un model pentru alte partide din regi-
unea balcanică.

Alegerea europeană a poporului

După căderea lui Slobodan Miloševič ca preşedinte al Iugoslaviei, 
în octombrie 2000, eram în căutarea unei alternative democratice. Acest 
lucru nu a fost uşor : Zoran Djindjić, liderul Partidului Democrat, a stu-
diat în Germania şi era prieten cu Willy Brandt. Partidul său a aderat 
la Internaţionala Socialistă. Am căutat contactul cu Vojislav Koštunica, 
care a răspuns cu ezitare. S-a născut într-o familie de jurişti, iar respectul 
pentru domnia legii a rămas un element constant al carierei sale. El era 
atât un liberal occidental care credea în presa liberă, independenţa justi-
ţiei şi democraţia multi partid, cât şi un sârb naţionalist, critic adesea cu 
alianţele occidentale, dar fără legătură cu vechiul Partid Comunist. Şi-a 
pierdut slujba de profesor la Facultatea de Drept din Belgrad în 1974, 
după ce a criticat guvernul comunist al lui Tito.

În 1989, Koštunica a devenit unul dintre fondatorii Partidului Demo-
crat, dar l-a părăsit în iulie 1992, din cauza opiniilor diferite de cele ale 
conducerii şi a format Partidul Democrat al Serbiei (DSS), căruia îi este 
încă preşedinte. Sprijinit atât de alegătorii naţionalişti, cât şi de cei pro-
occidentali, opoziţia democratică l-a susţinut la alegerile prezidenţiale 
din septembrie 2000. După evenimentele turbulente din luna octom-
brie, a fost declarat în cele din urmă câştigător şi a rămas preşedinte al 
Republicii Federale Iugoslavia până în februarie 2003, când statul a fost 
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înlocuit de Serbia şi Muntenegru, iar poziţia sa a fost abolită. Între timp, 
DSS a aderat la PPE, împreună cu G17 Plus.

În urma alegerilor parlamentare din decembrie 2003, în care DSS a 
devenit cel mai mare dintre partidele pro-europene, Koštunica a devenit 
prim-ministru în martie 2004, deşi cu sprijinul Partidului Socialist din 
Serbia. Cu toate acestea, ca rezultat al demonstraţiei slabe a candidatu-
lui guvernului la alegerile prezidenţiale, el a anunţat că ar trebui să fie 
aşteptate noi alegeri până la sfârşitul anului. De atunci, guvernul său 
minoritar a menţinut o coaliţie fragilă. În mai 2007, după o criză scurtă, 
el a fost investit pentru al doilea mandat de prim-ministru.

În februarie 2008, Koštunica a cerut organizarea de noi alegeri, după 
prăbuşirea coaliţiei sale la discutarea problematicii Uniunii Europene 
şi a declaraţiei de independenţă a Kosovo. El a afirmat că înainte de 
aderarea la UE, Serbia şi UE trebuie să discute integritatea teritorială 
a Serbiei, şi că Serbia nu ar putea semna sub niciun chip Acordul de 
Stabilizare şi Asociere (ASA) cu UE. Aceste poziţii, luate de un partid 
membru al PPE, au cauzat multă tensiune. În 13 martie, Summit-ul PPE 
mi-a cerut să mă angajez într-un dialog cu DSS. Împreună cu vice-pre-
şedintele Viktor Orbán, m-am întâlnit cu Koštunica şi colegii săi, în 
10 aprilie 2008, la Belgrad. Cu toate acestea, Boris Tadić, preşedintele 
Serbiei şi lider al Partidului Democrat, a câştigat alegerile cu o coaliţie 
în favoarea integrării depline a Serbiei în UE, cu condiţia că Serbia ar 
putea adera numai dacă integritatea sa teritorială, inclusiv suveranitatea 
asupra provinciei Kosovo, va fi respectată. G17 Plus a participat, de 
asemenea, la această coaliţie, iar liderul său, Mladjan Dinkić, a devenit 
viceprim-ministru şi ministru al Economiei în noul guvern.

În 6 iunie 2008 i-am trimis o scrisoare lui Koštunica afirmând că 
după alegerile din 11 mai am salutat într-o declaraţie publică rezultatele 
DSS şi că, în ciuda rezervelor pe care le-a exprimat cu privire la decizi-
ile de politică externă ale UE în timpul campaniei încărcate emoţional, 
eram convins că el va accepta alegerea europeană care a fost exprimată 
clar în alegeri de către cetăţenii Serbiei. Am adăugat : „Sunteţi un mare 
patriot şi ştiu că veţi face alegerea patriotică, care este alegerea euro-
peană. Liderii care participă la summit-ul PPE din 19 iunie aşteaptă un 
semnal pozitiv de la dumneavoastră, indicând dorinţa dumneavoastră şi 
a partidului de a vă implica în alegerea europeană a Serbiei“.



A merge înainte în Europa şi mai departe 279

În răspunsul lui Kostunica din 17 iunie el a confirmat că „Partidul 
Democrat al Serbiei nu are şi nu a avut niciodată probleme cu privire 
la orientarea sa europeană, la fel cum nu a avut nici cu orientarea eu-
ropeană a Serbiei în sine. Programul de partid şi acţiunile DSS, de la 
înfiinţarea sa în 1992 până în prezent, stau mărturie pentru acest lucru“. 
El a adăugat cu privire la controversă : „În esenţă, este, desigur, ilegală 
declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo, care este o încălcare 
brutală a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Rezoluţiei 1244 a 
Consiliului de Securitate. Sunt sigur că veţi înţelege, domnule Martens, 
că acest lucru nu se poate întâmpla fără a avea un efect asupra politi-
cii internaţionale a DSS, la fel cum ar influenţa, în condiţii similare, 
politicile oricărui alt membru al PPE, din orice altă ţară“. Discuţia cu 
DSS a fost continuată în 13 noiembrie 2008, atunci când Kostunica şi o 
delegaţie au participat la întâlnirea Preşedinţiei PPE. Rămâne să sperăm 
că, înainte de încheierea dialogului nostru, DSS va urma fără echivoc 
alegerea europeană a majorităţii poporului sârb.

În căutarea unei identităţi

Destrămarea Iugoslaviei a dus la creerea unui alt stat independent 
şi odată cu el şi la mai multă instabilitate, atât în   regiune, cât şi pe plan 
intern. Independenţa auto-proclamatei „Republica Macedonia“ a reuşit, 
doar în virtutea numelui său, să o deranjeze pe vecina sa de la sud, 
Grecia. După cum este bine cunoscut, Macedonia este de asemenea una 
dintre cele mai mari provincii elene, care datează din Grecia antică şi 
face trimitere la cultura elenistă a lui Alexandru cel Mare. Acesta este 
motivul pentru care UE şi ONU au recunoscut această ţară sub un nume 
provizoriu, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), până 
când se va decide acceptarea unei soluţii de compromis.

Mai grave au fost problemele interne la care ţara a trebuit să facă 
faţă după proclamarea independenţei. Deşi populaţia slavo-macedonea-
nă a ţării este majoritară, ţara este o naţiune multi-etnică : mai mult de 
un sfert din cele două milioane de locuitori sunt albanezi şi, în plus, 
există turci, sârbi, romi şi aşa mai departe. Prin urmare, un conflict ar-
mat între forţele de securitate ale ţării şi Armata de Eliberare Naţională 
a albanezilor a izbucnit la sfârşitul anilor nouăzeci, din moment ce al-
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banezii au cerut ca drepturile lor să fie recunoscute la acelaşi nivel ca şi 
drepturile slavo-macedonenilor. Chiar dacă la un moment dat a existat 
o ameninţare că ţara s-ar putea împărţi, în cele din urmă cele două părţi 
au convenit asupra unei soluţii de compromis intermediată de către UE 
şi SUA, şi în 13 august 2001, s-a semnat Acordul Cadru de la Ohrid. 

În ceea ce priveşte implicarea PPE, am stabilit contacte într-un sta-
diu timpuriu cu VMRO-DPMNE, principalul partid de centru-dreapta 
al slavo-macedonenilor, şi, într-o măsură mai mică, cu DPA a comu-
nităţii albaneze. Aceste partide au participat de asemenea la a noastră 
Iniţiativă democratică din Balcanii de Vest, condusă de vice-preşedin-
tele de atunci al PPE şi liderul ND, Kostas Karamanlis. În timpul acelei 
perioade, ţara a fost condusă de liderul VMRO-DPMNE şi prim-mi-
nistru, Ljubčo Georgievski, care era nerăbdător să stabilească relaţii cu 
PPE. Este interesant de notat faptul că, în cadrul contactelor noastre 
timpurii, Georgievski şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa pentru un 
compromis privind chestiunea numelui şi a avut, în general, o atitu-
dine pozitivă faţă de Grecia, dar preocuparea lui principală la momen-
tul respectiv a fost rezolvarea conflictului armat cu albanezii. De fapt, 
Georgievski a fost cel care a semnat în cele din urmă acordul de pace 
de la Ohrid în 2001 ; în mod ironic, un an mai târziu a pierdut alegerile 
în dauna socialiştilor.

Succesorul lui Georgievski în VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, a 
continuat să dezvolte contacte cu PPE şi partidul său în cele din urmă a 
devenit membru observator.

Gruevski, de asemenea, a reuşit să-i învingă pe socialişti în alegerile 
din iulie 2006, aducându-şi partidul înapoi la guvernare. În cursul exa-
minării pentru obţinerea statutului de membru pentru VMRO-DPMNE, 
Gruevski a dat asigurări în scris că, în spiritul valorilor PPE, se va an-
gaja să dezvolte relaţii de bună vecinătate. Cu toate acestea, spre deose-
bire de Georgievski, Gruevski a optat să se opună Greciei decizând, de 
exemplu, să numească aeroporul din Skopje şi principala autostradă a 
ţării „Alexandru cel Mare“, şi să nu accepte propunerea recentă a ONU 
pentru soluţionarea disputei numelui, şi anume ca FYROM să adopte 
denumirea de „Macedonia Superioară“ sau „Noua Macedonia“.

Mulţi m-au criticat pentru că petrec prea mult timp cu toate aces-
te mici ţări şi că urmăresc toate aceste probleme complicate. Cu toate 
acestea, voi continua să apăr importanţa faptului că PPE trebuie să se 
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angajeze în această regiune fragilă. Să nu uităm faptul că, spre deo-
sebire de destrămarea Cehoslovaciei, dizolvarea Republicii Federale 
Socialiste Iugoslavia a fost foarte violentă şi mii de oameni şi-au pier-
dut viaţa. Regiunea continuă să fie instabilă până în ziua de azi. Cred 
că ar fi o greşeală dacă PPE ar întoarce spatele acestor ţări instabile din 
Balcanii de Vest, în ciuda numeroaselor probleme interne şi regionale. 
Toate partidele asemănătoare din regiune au nevoie de o casă politică 
comună, iar noi trebuie să le oferim cel puţin speranţa că într-o zi ţara 
lor va adera la Uniunea Europeană.

Grânarul Europei

Căutarea unui partener în Ucraina este în multe feluri comparabilă 
cu ceea ce s-a întâmplat în Europa Centrală şi de Est. Deja cu mult 
timp înainte de a se vorbi de Revoluţia Portocalie, am fost în misiune 
în Ucraina, împreună cu Wim van Velzen, aşa cum am făcut-o adesea 
în ţările din fostul bloc din răsărit sau în cele care au aparţinut Uniunii 
Sovietice. Împreună cu partenerii locali care construiesc democraţia am 
organizat un seminar privind „politica şi religia“. Ceea ce îmi amintesc 
din acele zile este diversitatea bisericilor creştine, precum şi luxul şi în-
alta calitate a dineurilor pe care le ofereau. Nu este întâmplător faptul că 
Ucraina este numit grânarul Europei ! Dar, la începutul anilor nouăzeci, 
posibilitatea unei perspective europene pentru Ucraina nu era încă luată 
în considerare. Acest lucru se va schimba dramatic în 2004.

Primele contacte politice au fost stabilite de către Studenţii 
Democraţi Europeni (SDE), tineretul Partidului Popular European 
(YEPP), şi Fundaţia Konrad Adenauer din Kiev. În octombrie 2003, 
secretarul meu general, Antonio López-Istúriz, a condus o misiune de 
analiză în Ucraina. În cadrul acestei vizite, Viktor Iuşcenko a acceptat 
o invitaţie de a se adresa Congresului PPE din februarie 2004, de la 
Bruxelles. Acolo am avut prima întâlnire personală cu el, în timpul că-
reia a aplicat pentru statutul de observator în PPE a alianţei sale politice, 
Ucraina noastră, un bloc de partide care a câştigat mai târziu alegerile. 
În noiembrie 2004, am vizitat Kievul pentru a-l sprijini pe Iuşcenko în 
campania sa pentru preşedinţie. Zece zile mai târziu am aflat că, în ciu-
da tuturor aşteptărilor, a pierdut alegerile. Era clar că era ceva necurat 
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la mijloc. Pe masură ce oamenii au început să curgă în stradă, Revoluţia 
portocalie a început. Lui Iuşcenko i s-a alăturat în revoluţie o altă per-
sonalitate importantă, şi anume Iulia Timoşenko. Iuşcenko şi coaliţia 
Ucraina noastră putea conta pe sprijinul PPE. Într-una din scrisorile sale 
a spus că sprijinul meu şi al Partidului Popular European au fost foarte 
oportune şi importante pentru el din punct de vedere personal. 

Ca sprijin pentru Revoluţia Portocalie, premierii noştri la Summit-
ul PPE din 16 decembrie 2004 au făcut următoarea declaraţie : „Forţele 
democratice conduse de către coaliţia Ucraina noastră şi candidatul pre-
zidenţial Viktor Iuşcenko, precum şi convergenţa treptată a forţelor so-
cietăţii politice şi civile în coaliţia Ucraina noastră, inspirată de valorile 
PPE, vor oferi un viitor european comun pentru poporul ucrainean“. O 
lună mai târziu, Biroul Politic al PPE a aprobat în unanimitate aplicaţia 
Ucrainei noastre pentru statutul de membru observator în PPE (28 ianu-
arie 2005). Mai tîrziu, în acea lună, Iuşcenko a învins în cele din urmă 
şi a fost învestit în funcţia de preşedinte.

În 22 noiembrie 2006 m-am întâlnit pentru prima oară cu Iulia 
Timoşenko la sediul PPE de la Bruxelles şi i-am explicat istoria familiei 
noastre politice. Alături de prieteni şi colegi ne-am bucurat după aceea 
de o masă împreună la Hotel Stanhope, vizavi de birourile PPE. Iulia 
avea contacte cu aproape toate partidele politice europene. Ea urma să 
decidă doar câteva luni mai târziu la care partid european va adera. 
Noile alegeri parlamentare din 30 septembrie 2007 erau cruciale. Iulia 
m-a invitat să mă adresez congresului Blocului Iulia Timoşenko (BYuT), 
în 5 august. „PPE sprijină unitatea forţelor portocalii“, i-am spus. „Ai ne-
voie de un guvern stabil şi nu de o mafie, capabil să acţioneze într-un mod 
util şi eficient – şi angajat să protejeze democraţia şi statul de drept“. 
Congresul a aprobat propunerea ei ca Partidul Batkivshchyna (Patria) al 
său să se alăture PPE. Două zile mai târziu am fost oaspete la congresul 
partidului Ucraina noastră – Blocul Popular de Auto-Apărare al preşe-
dintelui Iuşcenko, unde am făcut acelaşi apel la unitate. 

În ziua alegerilor, partidele portocalii au obţinut o majoritate în par-
lamentul Ucrainei, Verkhovna Rada. Preşedintele şi prim-ministrul ales 
au fost primiţi ca învingători la Summit-ul PPE de la Lisabona din 18 
octombrie 2007. Ei s-au angajat să formeze un guvern „portocaliu“ şi 
le-au mulţumit liderilor noştri pentru sprijinul acordat în timpul cam-
paniei, precum şi pentru recunoaşterea publică a Holodomor, foametea 
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forţată. În 1932 şi 1933, milioane de victime nevinovate au murit de 
foame în Ucraina din cauza ordinelor regimului lui Stalin. În 23 octom-
brie 2008, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate covârşitoa-
re o rezoluţie de comemorare a victimelor Holodomor. Grupul nostru 
PPE-DE a fost unul dintre iniţiatorii rezoluţiei şi preşedintele nostru de 
grup, Joseph Daul, a declarat : „Noi, cei din Europa avem o responsa-
bilitate specială să ne reamintim crime precum aceasta, astfel încât aşa 
ceva să nu se mai poată întâmpla niciodată“. 

În 7 februarie 2008 am acceptat în unanimitate Partidul Patriei al 
Iuliei Timoşenko ca membru observator în PPE. Curând după ace-
ea, discordia între partidele portocalii a reapărut. În 13 martie 2008, 
Summit-ul PPE şi-a exprimat dorinţa ca guvernul de coaliţie portocalie 
să continue programul de reformă. Ulterior, în acelaşi context, am avut 
o întâlnire privată cu preşedintele Iuşcenko. Anturajul său a încercat în 
zadar să împiedice întâlnirea noastră pentru că am lăsat să se înţelea-
gă că voi indica faptul că multe figuri cheie destabilizează guvernul şi 
forţele democratice din Ucraina ar putea colapsa. În timpul verii am 
încercat să organizez un comitet de „înţelepţi“ care îi includea pe fostul 
preşedinte polonez Aleksander Kwasniewski şi pe foştii premieri spa-
niol şi britanic, José María Aznar şi Tony Blair, pentru a media între 
cei doi rivali portocalii. Cu toate acestea, din cauza lipsei de acord cu 
privire la o dată adecvată, o întâlnire nu a putut fi convocată în timp, iar 
încercarea, atât cât a fost, a eşuat...

Enigma caucaziană

Atunci când, în perioada 7-8 august 2008, a izbucnit conflictul din 
Georgia, relaţiile cu Ucraina deveniseră mult mai complicate. În 9 au-
gust 2008 mi-am exprimat profunda îngrijorare faţă de luptele violen-
te din Oseţia de Sud, precum şi faţă de atacurile asupra ţintelor civile 
georgiene dincolo de Oseţia de Sud efectuate de către armata Federaţiei 
Ruse. Dacă situaţia nu se dezamorsa rapid, atunci apărea pericolul de a 
destabiliza întreaga regiune a Caucazului. Am făcut apel pentru înceta-
rea imediată a ostilităţilor de către toate părţile şi reluarea rapidă a ne-
gocierilor în vederea găsirii unei soluţii politice la această criză, precum 
şi pentru respectarea suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a Georgiei.
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Preşedintele Georgiei, Mihail (Misha) Saakaşvili şi a sa Mişcare a 
Unităţii Naţionale (MUN) îşi depuseseră candidatura deja în mai 2007 
pentru aderarea la PPE. Am luat parte la misiunea de informare a PPE, 
organizată de Corien Wortmann-Kool, la începutul lui iulie 2007, când 
am avut ocazia de a vedea la faţa locului această ţară europeană în-
depărtată. Când am întrebat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii 
ONG-urilor georgiene dacă ei consideră Georgia ca fiind o ţară euro-
peană, unul dintre ei a răspuns : „Georgia nu îşi poate permite să nu fie 
o ţară europeană. Dacă Georgia încetează să mai fie europeană, atunci 
ea va înceta să mai fie o ţară“. După un şir de crize politice, urmate de 
alegerile prezidenţiale decisive (5 ianuarie 2008) şi alegerile parlamen-
tare (21 mai 2008), câştigate de Saakaşvili şi partidul său, MUN-ului 
i-a fost acordat, în cele din urmă, în 16 septembrie 2008, de către Biroul 
Politic al PPE, statutul de membru observator. 

În urma conflictului dintre Georgia şi Rusia, anturajul preşedintelui 
Iuşcenko a răspândit zvonul că Iulia Timoşenko a ales să fie de partea 
Moscovei în timpul crizei şi a etichetat-o „conspirator al Kremlinului“. 
La Summit-ul PPE de la Bruxelles, din 15 octombrie 2008, ea a res-
pins aceste critici, în prezenţa şi cu sprijinul deplin al preşedintelui 
Saakaşvili. Ea a raportat şirul de declaraţii clare începând cu 20 au-
gust, atunci când a subliniat faptul că atât ea personal, cât şi guvernul 
Ucrainei sprijină integritatea teritorială a Georgiei : „Integritatea terito-
rială a Georgiei este o problemă sacră atât pentru Georgia, cât şi pentru 
Ucraina“.Timoşenko a putut, de asemenea, să facă trimitere la contac-
tele ei cu ministrul de Externe britanic, David Miliband, din 27 august, 
şi cu cancelarul Angela Merkel, din 29 august, atunci când şi-a afirmat 
întregul sprijin pentru planul UE de rezolvare a conflictului.

Între timp, preşedintele Iuşcenko a decis să dizolve din nou 
Verkhovna Rada şi să organizeze alegeri anticipate. Dar, la Summit-ul 
PPE, liderii de guvern şi de partid au susţinut cu tărie renaşterea şi con-
solidarea forţelor coaliţiei democratice pro-europene ; un guvern efici-
ent şi stabil în Ucraina este esenţial în urma crizei georgiene, precum şi 
în recenta criză financiară mondială. Noi alegeri parlamentare, pentru a 
treia oară în trei ani, ar putea submina stabilitatea Ucrainei, precum şi 
perspectiva ei europeană. 

Mă tem că există încă un drum lung pentru Ucraina. Lunga mea ex-
perienţă cu partidele în Europa Centrală şi de Est m-a învăţat că a crea 
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parteneriate în ţările instabile politic este un demers foarte dificil şi plin 
de riscuri. Dar un partid pan-european, precum este PPE-ul, dornic să 
îşi răspândească programul şi valorile pe continent, nu poate aştepta. A 
neglija o astfel de ţară importantă ca Ucraina nu este o opţiune pentru 
PPE. Ne-am asumat mereu riscuri şi pentru asta suntem astăzi cea mai 
mare mişcare politică din Europa. În acelaşi timp, sunt convins că im-
plicarea partidelor pan-europene în ţări precum Ucraina contribuie de 
fapt la stabilitate politică şi la maturizare democratică.

Pentru a rezuma, cred că este, de asemenea, necesar să se includă 
aici declaraţia recentă a Iuliei Timoşenko privind modul în care vede ea 
viitoarea relaţie dintre Ucraina şi Rusia vis-à-vis de UE :

„Existenţa sau absenţa unui cadru de cooperare stabilesc de mul-
te ori dacă disputele diplomatice se transformă într-o criză. Cadrul 
internaţional eficace, cu toate acestea, cere de obicei mari negocieri. 
Acordul între Franţa şi Germania, pe problematica oţelului, în 1952, 
a dus la împărţirea suveranităţii peste o funcţie vitală a statului. Acest 
acord a creat un precedent pentru întregul proiect european. În 2009, 
provocarea pentru UE este de a începe proiectarea unei negocieri care 
implică Rusia şi Ucraina.“ (The Economist, 19 noiembrie 2008).

Caz test : Turcia

Am menţionat în capitolul II (Un Partidul Popular European) că 
CDU / CSU dorea să întreţină relaţii structurale cu partidele politice 
din afara Comunităţii Europene care nu fac parte din PPE. Ele au decis 
în 1978 să creeze Uniunea Democratică Europeană (UDE), o asocia-
ţie de creştin-democraţi, conservatori şi alte partide non-colectiviste. 
Partidele turce de centru-dreapta precum Partidul Patria al lui Mesut 
Yilmaz şi Partidul Adevăratei Căi al lui Tansu Çiller au fost întâmpi-
naţi cu braţele deschise în UDE. În mod ironic, aceste partide au avut 
mai puţine probleme să fie acceptate ca membri în UDE decât a avut 
Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), atunci când i-a fost acordat sta-
tutul de membru observator al PPE, în ianuarie 2005.

În timpul Summit-ului PPE de la Bruxelles din iunie 1996, şe-
fii noştri de guvern şi-au declarat opoziţia faţă de aderarea Turciei la 
UE. Această declaraţie a creat o mare revoltă politică şi neînţelegere la 
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Ankara. În plus, pentru a înrăutăţi situaţia, partidele de centru dreapta 
ale Turciei – Patria şi Calea Adevărată – au fost şterse din peisajul po-
litic în alegerile din 2002. S-a creat o situaţie cu totul nouă prin venirea 
AKP la putere ; chiar în debutul său electoral, a obţinut o majoritate 
absolută. Deşi Recep Tayyip Erdogan era lider al partidului, Abdullah 
Gül a devenit prim-ministru.

În acest timp, biroul Fundaţiei Konrad Adenauer de la Ankara a 
emis o analiză detaliată privind AKP şi evoluţiile sociale şi politice din 
Turcia. În lumea de după 11 septembrie 2001, am devenit din ce în ce 
mai convins de importanţa unui dialog cu un partid secular ca AKP, care 
include musulmani moderaţi, democraţi într-o ţară care face o separare 
clară între religie şi stat.

Primele contacte între AKP şi PPE datează de la sfârşitul anului 
2002. În 7 februarie 2003, am vizitat Istanbul, împreună cu Wim van 
Velzen şi m-am întâlnit cu Erdogan. La invitaţia AKP, vice-preşedintele 
PPE Kostas Karamanlis s-a adresat la primul congres al partidului, în 12 
octombrie 2003. În cursul aceleiaşi luni, o misiune neoficială de docu-
mentare a fost efectuată de Wim van Velzen (CDA), Hartmut Nassauer 
(CDU) şi Antonios Trakatellis (ND). Ministrul Afacerilor Externe de 
atunci, Abdullah Gül, s-a adresat Congresului PPE de la Bruxelles, în 
februarie 2004. Câteva zile mai târziu a urmat vizita în Turcia, pe larg 
comentată, a Angelei Merkel, liderul opoziţiei, împreună cu Wolfgang 
Schäuble. Merkel s-a întâlnit cu Erdogan în persoană. În timpul vizitei 
mele din iulie 2004 de la Ankara, Erdogan a anunţat că partidul său va 
aplica pentru aderarea la PPE.

După recomandarea pozitivă a Comisiei Europene în raportul său 
din 6 octombrie 2004 pentru a începe negocierile de aderare, Summit-ul 
PPE din 4 noiembrie şi-a dat acordul la cererea AKP de aderare la PPE, 
acceptându-l „iniţial“ în calitate de membru observator mai degrabă de-
cât de membru asociat, în conformitate cu cererea iniţială a lui Erdogan. 
Summit-ul PPE, de asemenea, a declarat că negocierile de aderare a 
Turciei ar trebui să fie „deschise“. O zi mai târziu, l-am primit pe Gül în 
biroul meu pentru a discuta şi a clarifica deciziile Summit-ului PPE. Ca 
urmare a deciziei Biroului Politic din 28 ianuarie 2005, AKP a devenit 
membru observator al PPE. În 22 martie 2005, prim-ministrul Erdogan 
a participat la Summit-ul PPE de la Meise.
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Nu există democraţi musulmani

Faptul că AKP a devenit membru observator al PPE nu a fost un 
eveniment banal. Acesta a însemnat că AKP accepta statutele noastre, 
inclusiv preambulul şi Programul nostru de Bază de la Atena. Dar poate 
sta acest partid, de asemenea, în spatele principiilor creştin-democrate ? 
Când i-am pus această întrebare lui Erdogan, mi-a răspuns : „Avem o 
puternică afinitate cu creştin-democraţii. Noi împărtăşim în mod funda-
mental aceleaşi valori şi suntem, la fel ca voi, inspiraţi de religia noas-
tră“. În programul lor abia dacă există vreo referinţă la Islam. „AKP pri-
veşte principiile şi reformele lui Ataturk ca vehiculul cel mai important 
pentru ridicarea poporului turc peste nivelul civilizaţiei contemporane 
şi vede această ca pe un element al păcii sociale“. În ceea ce priveşte 
drepturile şi libertăţile fundamentale, partidul lor consideră religia ca 
fiind una dintre cele mai importante instituţii ale umanităţii, iar secula-
rismul ca pe o condiţie prealabilă a democraţiei şi o asigurare a libertăţii 
de religie şi conştiinţă. Acesta respinge, de asemenea, interpretarea şi 
denaturarea secularismului ca pe un duşman al religiei. Practic, secula-
rismul este un principiu care permite oamenilor de toate religiile să-şi 
practice în linişte credinţa, să poată să-şi exprime convingerile lor reli-
gioase şi să trăiască în consecinţă, permiţând, de asemenea, oamenilor 
fără onvingeri să îşi organizeze viaţa de-a lungul acestor jaloane. Din 
acest punct de vedere, secularismul este un principiu de libertate şi pace 
socială. (site-ul oficial al AKP – versiunea în limba engleză).

În scrisoarea sa din 8 septembrie 2004 adresată mie, prim-ministrul 
Erdogan a afirmat următoarele : „În preambulul statutului PPE există 
o referinţă la concepţia creştină a omenirii şi a conceptului creştin-de-
mocrat al societăţii. [...] AKP va respecta această prevedere în măsura 
permisă de statutul propriu şi în conformitate cu Tratatul constituţional 
al UE“. De aceea i-am pus următoarea întrebare : „De ce AKP nu se 
numeşte Democraţii Musulmani, aşa cum noi în PPE ne numim creştin-
democraţi ?“ Răspunsul lui a fost clar : „Nu putem face niciodată acest 
lucru. Nu putem folosi niciodată religia noastră în numele partidului 
pentru că oamenii, mişcările şi partidele fac greşeli şi acest lucru ar 
avea un efect devastator asupra religiei“. În schimb, AKP oficial se de-
fineşte singur drept „conservator democrat“.
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Împreună şi cu noi

Aşadar, există multe motive pentru care cooperarea strânsă între 
AKP şi PPE este justificată. Programul şi opiniile noastre sunt strâns 
legate. Liberalii Europeni au fost gata să accepte AKP cu orice preţ, şi 
o astfel de dezvoltare aproape că s-a concretizat atunci când Erdogan 
a participat la un summit al liderilor de guvern liberali în iunie 2004. 
Chiar şi socialiştii europeni au început să îşi ia notiţe atunci când AKP 
a obţinut o victorie răsunătoare în alegerile din iulie 2007, cu 46,6% din 
voturi şi 341 din 550 de locuri parlamentare.

Cu toate acestea, este în interesul AKP să continue cooperarea cu cel 
mai mare partid european care reprezintă centrul-dreapta. Dacă Erdogan 
urmăreşte o soluţie în Europa, aceasta nu va fi posibilă cu liberalii sau 
socialiştii. Prin colaborarea cu noi, există o şansă mai mare ca opoziţia 
faţă de Turcia să poată fi înlăturată. Acest lucru a devenit din nou clar 
în recentul caz din instanţă prin care s-a încercat închiderea AKP. În 22 
mai 2008, mi-am exprimat preocuparea profundă cu privire la modul în 
care Curtea Constituţională a administrat acest caz :

„În toţi anii mei de angajament politic la nivel european, aceasta 
este prima dată când am asistat la situaţia în care sistemul judiciar din-
tr-o ţară candidată la UE să contemple de fapt interzicerea propriului 
partid de guvernământ – un partid care se bucură de 50% din sprijinul 
electoratului, un partid care face parte din cea mai mare familie politică 
europeană. Mă tem că în cazul în care instanţa continuă acest caz, între-
gul proces de reformă al ţării va fi pus în pericol“.

Din cunoştinţele mele, am fost singurul lider de partid european 
care a luat o poziţie publică. După o deliberare de trei zile, instanţa a dat 
verdictul în 30 iulie 2008. O majoritate calificată cu şapte din unspreze-
ce voturi este necesară pentru a dizolva un partid politic. Şase membri 
ai Curţii au votat în favoarea desfiinţării partidului, la un singur vot de 
majoritatea calificată. Patru membri au votat pentru a reduce finanţarea 
guvernamentală pentru partid, în timp ce Curtea Supremă a respins-o. 

Într-adevăr, unele partide membre ale PPE sunt încă foarte neliniş-
tite cu privire la colaborarea noastră cu AKP. Aşa stau lucrurile când 
problema Turciei este utilizată pentru scopuri interne, politice naţiona-
le. Am avut mari dificultăţi în a înţelege motivul pentru care François 
Bayrou a devenit un oponent fervent al aderării Turciei la UE, deşi 
deputaţii săi europeni stau în cadrul grupului liberal din Parlamentul 
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European (ALDE) – grupul cel mai deschis în favoarea aderării Turciei 
la UE. Ostilitatea lui Valéry Giscard d’Estaing la aderarea Turciei la 
UE, într-un interviu din Le Monde, din 6 noiembrie 2002, a avut, de 
asemenea, o influenţă determinantă asupra opiniei publicului francez. 
Rezistenţa mental franceză la Turcia este întărită de diferiţi creatori de 
opinie. Cu toate acestea, în cazul în care există o ţară care a avut o in-
fluenţă crucială asupra modernizării şi occidentalizării Turciei, atunci 
aceasta este Franţa ; în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea, influenţa franceză a jucat un rol esenţial în naşterea Turciei moder-
ne şi laice pe care o cunoaştem astăzi.

Statutul de membru al CE / UE a fost deja pus în perspectivă pentru 
turci în 1963. În 14 aprilie 1987, când am fost preşedinte al Consiliului 
European, ei şi-au depus oficial cererea pentru statutul de membru. 
Astăzi, UE celor douăzeci şi şapte de state nu este în măsură – nici in-
stituţional, nici din punct de vedere economic – să integreze o ţară atât 
de mare. Dar realităţile actuale nu ar trebui să fie privite de către Turcia 
ca o respingere. PPE este în favoarea deschiderii negocierilor care vor 
conduce pentru început la un „parteneriat privilegiat“. Totul depinde de 
rezultatele acestei etape intermediare şi de capacitatea UE de a integra 
în cele din urmă o astfel de ţară mare. Dacă un parteneriat privilegiat 
este evaluat pozitiv şi în cazul în care UE dispune de mijloace financi-
are suficiente, argumentele împotriva statutului de membru cu drepturi 
depline va dispărea. Mai presus de toate, vom avea nevoie de lideri 
politici care nu mai sunt prizonieri ai luptelor interne, ci au curajul să 
apere binele comun al Europei.

Mutarea pe scena lumii

Atenţia noastră concentrată puternic asupra Europei s-ar putea să 
ne fi făcut aproape să uităm că există şi o altă lume care este mai puţin 
ocupată cu problemele interne şi care înfruntă situaţii de o cu totul altă 
dimensiune. Creştin-democraţia este încorporată într-o organizaţie mai 
mare la nivel mondial numită Creştin-democraţii Internaţionali (CDI). 
UECD era organizaţia europeană regională a CDI, dar atunci când a 
fuzionat cu PPE în 1999, PPE a preluat această competenţă. Dar, mai 
important, împreună cu preşedinţii chilieni Eduardo Frei şi Aylwin 
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Patricio, CDI a fost forţa călăuzitoare şi de multe ori salvatorul politic 
al celor aflaţi în nevoie.

Din păcate, la sfârşitul anilor 1990, CDI era într-o criză financia-
ră profundă. După constatările făcute de Curtea Europeană de Conturi, 
Grupul PPE din Parlamentul European şi-a anulat subvenţia sa anu-
ală. Acest lucru a însemnat moartea subită pentru această organizaţie 
internaţională de lungă durată. Deoarece CDI era de facto fără niciun 
ban, secretarul-general al PPE, Alejandro Agag, a propus organizarea 
lichidării acesteia. Având în vedere legăturile sale excelente în America 
Latină, personal m-am gândit că ar fi o idee bună dacă José María Aznar 
ar deveni preşedintele CDI. Ca urmare a refuzului său de a prelua imedi-
at această sarcină, am propus să prezidez pentru o perioadă interimară.

Prin urmare, am devenit preşedinte al CDI la Congresul de la 
Santiago de Chile, din 11 octombrie 2000. De fapt, am fost un fel de 
manager de criză care trebuia să rezolve problemele materiale şi cele 
financiare. Dar de asemenea am lăsat să se înţeleagă că se pune un ac-
cent deosebit pe conţinut prin crearea unui nou program de bază, îm-
preună cu preşedintele Patricio Aylwin. Acest lucru a fost aprobat în 20 
septembrie 2001 de către Conferinţa liderilor, în Ciudad de Mexico. În 
acea zi – după cum am convenit anterior – Aznar a fost ales preşedin-
te. De asemenea, numele organizaţiei internaţionale a fost modificat. 
Cu aceeaşi prescurtare, CDI, a fost numit de acum înainte Centriştii 
Democraţi Internaţionali. În unele ţări asiatice şi africane referinţa la 
religie nu este permisă, şi fără schimbarea numelui ar fi imposibilă ex-
tinderea în Asia şi Africa. De la schimbarea numelui, multe partide din 
Asia-Pacific şi regiunile Africii ni s-au alăturat.

Cu toate acestea, există încă două organizaţii multilaterale interna-
ţionale de centru-dreapta, care funcţionează în paralel – aşa cum era 
cazul în urmă cu câţiva ani în Europa cu PPE şi UDE, care a fost din fe-
ricire rezolvată cu fuziunea UDE şi PPE, în 2002. Uniunea Democrată 
Internaţională (UDI), fondată în 1983, reuneşte, de asemenea, partide-
le de centru-dreapta din întreaga lume (inclusiv practic toate partide-
le membre PPE). De fapt, iniţiativa de a forma UDI a fost luată de 
George H.W. Bush, împreună cu Helmut Kohl, Margaret Thatcher, 
Jacques Chirac şi Alois Mock. Cu toate acestea, decizia de a institui 
Secretariatul UDI la Londra a condus, inevitabil, la tensiuni cu CDI 
(şi PPE). Secretariatul a căzut în mâinile unor membri neimportanţi ai 
Partidului Conservator britanic, care s-au opus oricărei forme de coo-
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perare cu CDI şi a respins în totalitate perspectiva UE în politica inter-
naţională, adică PPE.

Din fericire, schimbarea în UDI a venit în toamna anului 2004, 
atunci când Consiliul Executiv şi preşedintele acestuia, prim-ministrul 
veteran australian John Howard, au decis să mute secretariatul de la 
Londra la Oslo. Numirea politicianului Høyre, Eirik Moen, în poziţia 
de secretar general al UDI a fost o veste binevenită, deoarece Høyre 
este un partid membru foarte activ în PPE. Ca rezultat, UDI a devenit 
„mental“ mai aproape de PPE şi CDI. Curând după aceea, am schimbat 
o serie de scrisori cu John Howard şi împreună am pavat calea ca PPE 
să devină o uniune regională a UDI. La întâlnirea executivă UDI, din 
Sydney, Australia, în 21 aprilie 2008, PPE a fost unanim acceptat ca o 
uniune regională, alături de UDE, care a rămas ca entitate nominală a 
UDI pentru partidele care nu sunt membre ale PPE (de exemplu, con-
servatorii brianici, ODS ceh). Decizia a fost confirmată la Conferinţa 
de la Paris a liderilor de partid ai UDI, în iulie 2008, unde am fost ales 
vice-preşedinte al UDI. 

Cu toate acestea, chiar dacă acum PPE funcţionează ca o punte între 
UDI şi CDI, majoritatea partidelor membre în ambele internaţionale 
insistă pe o fuziune UDI – CDI. Cred cu tărie că valorile noastre creş-
tin-democrate ar fi mai bine servite în toată lumea dacă am reuşi în 
sfârşit să stabilim o organizaţie internaţională puternică, unită de cen-
tru-dreapta. Impactul unei astfel de organizaţii ar creşte considerabil, ea 
ar oferi beneficii mai mari pentru membrii săi şi ar reprezenta o provo-
care serioasă pentru Internaţionala Socialistă bine ancorată. O iniţiativă 
serioasă în această direcţie nu a reuşit încă să se materializeze. Multe 
probleme au nevoie să fie abordate, cum ar fi rezervele unor partide 
membre CDI din state latino-americane cu privire la cooperarea cu re-
publicanii din SUA.

În afară de implicarea noastră multilaterală în politica internaţio-
nală, PPE a iniţiat în 2005 o acţiune de a-şi stabili contacte bilaterale 
internaţionale cu partide şi ţări din afara UE şi, mai important, dincolo 
de continentul european. Având în vedere că UE a muncit din greu în 
ultimii ani să îşi dezvolte profilul internaţional, era firesc pentru PPE 
să-şi dezvolte propriul său profil internaţional în aceeaşi direcţie. De 
fapt, munca noastră întăreşte munca Comisiei Europene şi a Serviciului 
său de Relaţii Externe, deoarece scopul nostru este să dezvoltăm con-
tacte cu partidele şi guvernele din întreaga lume, care e de preferat să fie 
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asemănătoare, şi care doresc relaţii mai strânse cu Uniunea Europeană. 
Odată cu modificarea Statutului / Regulamentului Intern al PPE în 2006, 
postul de secretar de relaţii externe a fost stabilit pentru prima dată, iar 
în septembrie 2006 Biroul Politic l-a ales pe Kostas Sasmatzoglou de la 
Nea Demokratia pentru această poziţie.

Un exemplu caracteristic al muncii noastre au fost relaţiile noastre 
bilaterale cu Partidul Republican din SUA. Această relaţie a fost făcută 
posibilă prin intermediul parteneriatului pe care l-am stabilit în 2005 
cu Institutul Republican Internaţional (IRI), o organizaţie de construire 
a democraţiei care funcţionează ca un birou neoficial internaţional al 
Partidului Republican. De atunci am co-organizat cu IRI mai multe eve-
nimente cu vorbitori de înalt profil, inclusiv un eveniment la Bruxelles, 
în 29 aprilie 2006, ce l-a avut în prim-plan pe senatorul John McCain (în 
2008, candidat la preşedinţie). La fel de importantă a fost participarea 
PPE la Convenţia Republicană din St. Paul, Minnesota (1- 4 septembrie 
2008), unde am fost reprezentaţi de o puternică delegaţie şi am organi-
zat un eveniment de relaţii publice de succes al PPE. În urma înfrângerii 
lui John McCain, în 4 noiembrie 2008, republicanii au trebuit să se 
lanseze într-o fază de reînnoire a partidului lor. Cooperarea noastră cu 
ei nu este numai necesară, este, de asemenea, o chestiune de solidaritate 
politică. Sper de asemenea că intenţia noastră de a deschide un birou la 
Washington DC – în scopul de a promova mai eficient punctul de vede-
re al PPE privind relaţiile UE-SUA – se va materializa în curând.

Activităţile internaţionale ale PPE s-au extins, de asemenea, în 
Canada, unde am construit relaţii strânse cu prim-ministrul Stephen 
Harper şi Partidul Conservator din Canada, precum şi cu Partidul 
Liberal din Australia, Partidul Liberal Democrat din Japonia, Partidul 
Naţional din Noua Zeelandă şi altele. Paradoxal pentru mulţi, am stabi-
lit, de asemenea, contacte cu Partidul Comunist din China, nu pentru că 
suntem de acord în termeni ideologici cu el, dar pentru că avem nevoie 
de a comunica astfel încât să putem îmbunătăţi înţelegerea reciprocă, 
precum şi pentru a-i critica pe probleme de drepturi ale omului în China 
şi lipsa de reforme democratice.

Surprinzător, noua noastră inovaţie politică de a dezvolta contacte 
politice la nivel internaţional nu a fost încă egalată de nici unul dintre 
partidele politice europene. 
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Epilog

Adam : fiecare fiinţă umană şi întreaga omenire

Sf. Pavel către Corinteni :

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bună-
tate ; dragostea nu pizmuieşte ; dragostea nu se laudă, nu se 
umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folo-
sul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de 
nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 
nădăjduieşte totul, suferă totul.

(...)
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos ; dar 

atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte ; dar 
atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut 
pe deplin.

Acum dar rămân aceste trei : credinţa, nădejdea şi dragos-
tea ; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

(1 Corinteni 13, versiunea Regelui Iacob)

Cum poate un politician să trăiască idealul Sfântului Pavel, aşa 
cum este el descris în Episola către Corinteni ? Pentru că el nu vorbeşte 
despre dragostea dintre un bărbat şi o femeie, ci mai degrabă despre 
dragostea frăţească între creştini într-una din primele lor comunităţi. 
La începutul carierei mele politice am fost profund impresionat de fi-
losoful francez Paul Ricoeur. Am citit şi recitit Eseurile sale. În 1968, 
în Olanda, a fost publicată o colecţie de articole, ca parte a unui vo-
lum intitulat „Politică şi credinţă“ (Politiek en geloof, Essays van Paul 
Ricoeur, Utrecht : Uitgeverij Ambo, 1968). Aceste texte m-au ajutat să 
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înţeleg mai bine şi să îmbrăţişez idealurile şi virtuţile Sfântului Pavel şi 
să depun eforturi pentru realizarea lor.

În acest epilog mă gândesc la poziţia mea socială şi politică. Am 
încercat să descifrez ceea ce se află în spatele angajamentului meu şi, 
din nou, Paul Ricoeur este neegalatul meu „tovarăş de drum“. Eseul său 
„Socius şi aproapele“ (1964) se concentrează asupra miezului acestei 
probleme. El scoate în evidenţă domeniul istoric de aplicare adragostei 
şi marea bogăţie ascunsă în dialectica socius-ului (concetăţeanului) şi 
aproapelui. „Uneori, relaţia personală cu aproapele cuiva apare via re-
laţiei cu socius ; uneori se dezvoltă la marginea relaţiilor sociale, uneori 
cele două tipuri de relaţii sunt în opoziţie unul cu altul“. Referindu-se 
la parabola bunului samaritean, el susţine că aproapele semnifică, de 
asemenea, o cerinţă dublă, de apropiere şi distanţă : „Deci, samariteanul 
a fost aproape deoarece el a venit mai aproape şi distant deoarece el era 
încă un ne-evreu care într-o anumită zi a cules un străin de pe drum“.

„Aproapele“ este modul personal în care întâlnesc o altă persoană, 
indiferent de orice mediere socială. Este o întâlnire, punctul care preîn-
tâmpină orice hotărâre bazată pe istorie. Meritul final al instituţiilor – cu 
alte cuvinte, al unei asemenea medieri sociale – este serviciul pe care îl 
poate face faţă de oameni. Dacă nimeni nu beneficiază de ele, instituţi-
ile sunt inutile. Dar semnificaţia lor rămâne ascunsă, deoarece nimeni 
nu poate estima efectele lor benefice.

Dragostea nu se află neapărat acolo unde este cel mai evident ex-
pusă, ci, poate fi ascunsă în servicii umile, abstracte, de oficii poştale 
şi departamente de securitate socială ; de foarte multe ori acesta este 
punctul ascuns de interacţiune socială. Judecata de apoi înseamnă că 
„vom fi judecaţi“ în conformitate cu ceea ce am făcut pentru persoane 
individuale prin intermediul instituţiilor cele mai abstracte şi chiar fără 
a avea cunoştinţă de aceasta. Dragostea celui care serveşte altora va fi 
în cele din urmă cea mai importantă. Acesta este lucrul care rămâne sur-
prinzător. Căci noi nu ştim atunci când vom ajunge la oameni. Credem 
că ne exercităm această dragoste direct în relaţiile „imediate“ de la om 
la om, dar dragostea noastră de multe ori nu este decât exhibiţionism ; 
şi credem că nu atingem pe nimeni în relaţiile „mai îndepărtate“ de 
muncă, politice, etc, dar poate greşim şi în această privinţă. Măsura 
relaţiilor omului pare a fi : „Ajungem noi la ceilalţi ?“ Dar nu avem nici 
dreptul, nici capacitatea de a folosi această măsură. („Le socius et le 
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prochain“, în Histoire et Verite, Editions du Seuil, 1964, pp. 99-111, 
traducerea noastră).

În 1960, Paul Ricoeur a preluat acest şir de gânduri din nou în 
„L’image de dieu et l’epopée humaine“. „O cale posibilă este cea pe 
care am adoptat-o acum câţiva ani în eseul „«Socius şi aproapele»“, 
spune el. 

„În acel moment am comparat relaţiile „imediate“ ale persoanei faţă 
de persoană – relaţii cu aproapele cuiva – cu relaţiile „mai îndepărtate“ 
efectuate prin intermediul instituţiilor şi organelor sociale – relaţiile cu 
socius. Contemplarea chipului lui Dumnezeu ne permite să începem de 
la ceea ce era, la acea dată, destinaţia, cu alte cuvinte unitatea profundă, 
ascunsă, a tuturor acestor relaţii, aşa cum sunt exprimate în teologia 
dragostei, care este în acelaşi timp o teologie a istoriei. Părinţii Bisericii 
ştiu că omul este atât individual, cât şi colectiv. Omul – adică fiecare 
fiinţă umană şi întreaga omenire. Unii dintre ei ştiau, de asemenea, că 
Adam înseamnă om, anthropos. Ei au fost capabili să-şi imagineze un 
individ colectiv, un individ care este echivalentul unei rase, un colectiv 
care se răsfiră în gânduri, dorinţe şi sentimente individuale.“

„Ei încă ar putea înţelege acest paradox“, spune Ricoeur, deoarece 
ei au păstrat dimensiunea istorică şi cosmică a imaginii lui Dumnezeu. 
Este evident că acest paradox ne surprinde în aceste vremuri : mai mult 
ca niciodată, rasa noastră umană ameninţă să se rupă în două, între re-
laţiile imediate de prietenie, căsnicia şi viaţa privată, pe de o parte, şi 
relaţiile mediate ale vieţii economice, sociale şi politice, pe de altă par-
te. Această dihotomie a privatului şi publicului, ceea ce face un nonsens 
din ambele, este exact opusul antropologiei care porneşte de la medi-
taţia asupra chipului lui Dumnezeu.“ („L’image de Dieu et l’epopee 
humaine“, în Histoire et vérité, Editions du Seuil, 1964, pp. 112-131).

Ce înseamnă acest lucru pentru noi cei care suntem creştin-demo-
craţi ? Europa trece printr-o perioadă de schimbări profunde. De la sfâr-
şitul Războiului Rece, ţările şi popoarele noastre au luptat să se adapte-
ze la mereu schimbătoarele circumstanţe în Europa şi în lume. Aceste 
circumstanţe noi au venit cu noi provocări pentru creştin-democraţi, dar 
şi cu noi oportunităţi. Democraţiile europene de lungă durată se con-
fruntă cu o criză profundă de valori care este o provocare a sistemului 
politic de la temelii. Mai mult decât atât, noile democraţii din Europa 
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încă mai încearcă să se ocupe de problemele în creştere ale sistemului 
lor politic în timp ce fac faţă aderării la UE şi globalizării economice. 

Suntem totuşi conştienţi de pericolele, ispitele şi pierderea de di-
recţie ca urmare a crizei de valori cu care se confruntă Europa. Noi nu 
putem oferi simple soluţii pentru a depăşi toate aceste provocări, dar 
putem acţiona pe baza valorilor şi principiilor fundamentale care ne vor 
indica direcţia cea bună.

Împotriva tentaţiilor ideologice

În ciuda colapsului marxism-leninismului în Europa Centrală şi de 
Est, sfârşitul competiţiei ideologice în Europa este departe de a se fi ter-
minat. Liberalismul, de exemplu, oferă multe avantaje. Recomandarea 
sa cu privire la modul în care ar trebui să funcţioneze economia de piaţă 
a făcut posibilă dezvoltarea standardelor de viaţă pe care alte sisteme 
nu au fost încă în măsură să le realizeze. Neo-liberalismul ignoră, cu 
toate acestea, dimensiunile sociale ale economiei de piaţă liberă, subli-
niind în mod unilateral eforturile individuale depuse de fiecare bărbat 
şi femeie.

Ecologia, care este compatibilă cu valorile creştin-democrate, fur-
nizează o contribuţie pozitivă la soluţionarea provocărilor urgente, cum 
ar fi schimbările climatice şi se străduieşte să scoată în evidenţă ce e 
mai bun din fiecare bărbat şi femeie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Cu toate acestea, în cadrul acestei ideologii, se află tentaţia de a atribui 
valori absolute pentru natură şi pământ, dar şi de a devaloriza toate 
progresele tehnologice şi economice. 

Socialismul este o ideologie plină de handicapuri ; fie foloseşte ve-
chiul model de luptă de clasă şi de opoziţie de clasă, un model care nu 
mai îndeplineşte aspiraţiile cetăţenilor săi, sau – cum este cazul soci-
al-democraţiei – renunţă la lupta de clasă, dar rămâne suspicioasă în 
privinţa societăţii civile şi a organismelor intermediare, acordând o pri-
oritate mult prea mare activităţii de reglementare a statului, care astfel 
invadează structura socială.

Inutil să mai spun, ideologia cea mai periculoasă din Europa în pre-
zent este amalgamul de populism şi naţionalism, sau „naţionalismul 
populist“. Sentimentul de patriotism şi de apartenenţă la o comunitate 
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specifică este inerent existenţei fiecărei fiinţe umane şi, prin urmare, 
perfect legitim. Naţionalismul populist, cu toate acestea, nu este accep-
tabil deoarece neagă în termeni absoluţi alte valori şi responsabilităţi, 
cum ar fi loialitatea faţă de statul democratic şi drepturile minorităţilor.

Europenii diferă şi sunt adesea contradictorii în percepţia lor cu pri-
vire la valori. Avântul materialismului, individualismului şi cinismului, 
împreună cu prăbuşirea idealurilor universale pe de o parte, şi deter-
minarea în vederea soluţionării problemelor individuale în societate 
(politici cu privire la o singură problemă), pe de altă parte, a creat un 
mediu social complex. Dar, cel puţin, acest mediu nou a creat aspiraţia 
reînnoită de a conduce viaţa cuiva pe baza unor valori precum respon-
sabilitatea, loialitatea şi preocuparea pentru securitate.

Prin urmare, acum mai mult ca niciodată, creştin-democraţia şi toate 
mişcările politice asemănătoare trebuie să identifice problemele de bază 
ale societăţilor europene şi să ofere soluţii moderne, tangibile şi o vizi-
une pentru un viitor prosper.

Depăşirea noilor provocări

Societatea europeană se confruntă cu mai multe evoluţii contradic-
torii care pun în pericol coeziunea internă. 

Tendinţele demografice negative, de exemplu, reprezintă o provoca-
re serioasă pentru Europa şi vor continua să domine societăţile noastre 
în deceniile următoare. În acelaşi timp, mişcările migratoare semnifica-
tive din est şi sud au agravat presiunea asupra Europei.

Cunoaşterea ştiinţifică este o sursă potenţială pentru îmbunătăţirea 
bunăstării şi pentru distribuirea echitabilă a prosperităţii. Inovaţiile teh-
nologice vor ajuta la îmbunătăţirea calităţii societăţii de mâine. Cu toate 
acestea, evoluţiile tehnologice şi ştiinţifice nu trebuie să ne inducă în 
eroare sau să ne determine să ne pierdem respectul pentru natură.

Fluxul de informaţii lipsite de sens, în special atunci când sunt dis-
torsionate de către mass-media, poate duce la dispariţia totală a respon-
sabilităţii şi la introducerea iraţionalităţii în politică. Se poate crea un 
climat de instabilitate şi de confuzie, care poate conduce la apatie şi la 
impresia că există soluţii rapide şi uşoare la toate problemele.
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Creştin-democraţii nu au pretenţia de a avea toate soluţiile la aceste 
provocări. Fără a pierde din vedere pericolele care există, cred că ar 
trebui să profităm, de asemenea, de noile oportunităţi. De exemplu, ar 
trebui să luăm iniţiativa de a răspândi şi consolida democraţia în în-
treaga lume, pentru a promova, de fapt, valorile şi normele europene în 
întreaga lume. Modelul creştin-democrat de corelare a economiei soci-
ale de piaţă cu democraţia s-a dovedit a fi deja de foarte mare succes în 
Europa Centrală şi de Est şi oferă posibilităţi mari pentru multe ţări în 
tranziţie din întreaga lume.

Valorile fundamentale

Partidul Popular European a făcut aceste idealuri explicite şi con-
crete în contextul activităţilor partidului nostru şi a procesului de inte-
grare europeană. Acele lucruri care ne unesc fundamental, fără a aduce 
atingere originilor noastre specifice şi diferitelor culturi politice şi tra-
diţii religioase, au fost stabilite de comun acord în Programul nostru de 
bază la istoricul nostru congres din Atena, din noiembrie 1992. Acest 
document, care a fost elaborat în urma Războiului Rece, a fost desti-
nat să furnizeze instrucţiuni pentru noul partid într-o perioadă de mari 
incertitudini. El pune în cuvinte piatra de temelie a proiectului nostru 
politic. Deloc surprinzător, relevanţa şi puterea de expresie a acestui 
document continuă să fie mai puternică decât oricând.

Creştin-democraţia nu ar trebui să fie luată ca fiind un dat. Ea este 
construită pe un set de valori, cizelate cu atenţie, care îşi au originea 
în esenţa fiecărei fiinţe umane. Ea afirmă demnitatea fiinţei umane şi 
priveşte umanitatea ca subiect şi nu ca obiect al istoriei. Pe baza va-
lorile iudeo-creştine, aceasta susţine că fiecare persoană este unică, 
de neînlocuit, complet ireductibilă, liberă prin natură şi deschisă spre 
transcendenţă.

Pentru că sunt liberi, responsabili şi interdependenţi, oamenii tre-
buie să ia parte la construcţia societăţii. Pentru mulţi, ceea ce se află 
în spatele acestui angajament este credinţa că suntem chemaţi pentru a 
contribui la lucrarea de creaţie a lui Dumnezeu şi a libertăţii. Libertatea 
este inerentă naturii esenţiale a umanităţii. Aceasta înseamnă că fiecare 
individ are dreptul şi datoria de a fi pe deplin responsabil pentru el în-
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suşi sau ea însăşi, pentru acţiunile sale ; de asemenea, să fie responsabil 
faţă de vecinii săi şi faţă de toate creaturile vii.

Adevărul este transcendent şi, ca atare, nu este pe deplin accesibil 
pentru umanitate. Libertatea spune că umanitatea este prin natura sa 
supusă greşelii. În consecinţă, creştin-democraţii recunosc că este im-
posibil pentru cineva să conceapă sau chiar să construiască o societate 
perfectă, goală de orice durere sau conflict. În acelaşi timp, creştin- 
democraţii resping orice formă a totalitarismului bazat pe o astfel de 
aspiraţie.

Fiecare femeie şi fiecare bărbat este responsabil pentru îmbunătăţi-
rea continuă a societăţii pe baza valorilor fundamentale şi a principii de 
reglementare care sunt stabilite în comun. Prin aplicarea acestor valori 
şi principii, suntem capabili să prevenim, gestionăm şi să soluţionăm în 
mod paşnic diferenţele dintre oameni şi provocările cu care se confrun-
tă omenirea.

Libertate şi responsabilitate

Gândul nostru şi acţiunea politică se bazează pe valorile universale 
fundamentale, interdependente şi la fel de importante : libertate şi res-
ponsabilitate, egalitate fundamentală, justiţie şi solidaritate.

Libertatea autentică înseamnă autonomie şi responsabilitate, nu in-
dependenţă iresponsabilă. Toată lumea împarte responsabilitatea pentru 
lumea creată. Generaţiile viitoare trebuie să fie capabile, de asemenea, 
să trăiască în armonie cu mediul natural în care fiecare fiinţă umană este 
o verigă esenţială.

Egalitate

Toate fiinţele umane sunt egale deoarece acestea sunt dotate cu ace-
eaşi demnitate. Fără a aduce atingere diferenţelor exprimate în termeni 
de talente şi abilităţi, toţi oamenii trebuie să fie liberi să-şi realizeze 
dezvoltarea personală, indiferent de origine, sex, vârstă, rasă, naţionali-
tate, religie, convingere, statut social sau starea de sănătate.
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Justiţie

Justiţie înseamnă că în orice moment trebuie să fie garantate condi-
ţiile în care indivizii îşi pot exercita libertatea. O dimensiune a dreptăţii 
este respectul pentru domnia legii. Legile sunt în continuă evoluţie, dar 
ele trebuie să fie întotdeauna în mod liber acceptate de către oameni.

Legile trebuie să evolueze pe baza respectului pentru drepturile fun-
damentale şi inalienabile ale tuturor oamenilor, astfel cum sunt definite 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 şi în Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 
1950. 

Justiţia nu poate fi arbitrară, ea nu poate fi percepută ca tiranie a 
majorităţii. Aceasta respectă minoritatea, iar majoritatea nu poate nega 
libera practică a drepturilor minorităţii. 

Solidaritate

Justiţia, egalitatea fundamentală pentru toţi şi demnitatea fiecă-
rui individ sunt inseparabile. Solidaritatea înseamnă o conştientizare 
a interdependenţei şi inter-relaţionării indivizilor şi comunităţilor lor. 
Aceasta înseamnă, mai presus de toate, protejarea celor mai slabi din 
societatea noastră şi din lume.

Conceptul creştin-democrat al persoanei respinge individualismul 
egoist şi colectivismul ca fiind reductive. Acesta respinge extremele şi 
excluderea – el susţine dialogul, toleranţa şi co-participarea.

Respectul pentru lumea creată

Creştin-democraţia se opune exploatării nedrepte a pământului, lip-
sei de respect faţă de potenţialul de auto-regenerare al naturii. Aceasta 
solicită administrarea pământului cu scopul de a satisface nevoile tutu-
ror şi a îmbunătăţi condiţiile şi calitatea vieţii tuturor, asigurând în ace-
laşi timp, de asemenea, dezvoltarea durabilă compatibilă cu protecţia 
intereselor generaţiilor viitoare.
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Respectul faţă de lumea creată înseamnă că este necesară şi esen-
ţială gestionarea responsabilă a biosferei şi a patrimoniului comun al 
omenirii, pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărei fiinţe umane actuale 
sau viitoare.

Subsidiaritatea

Subsidiaritatea înseamnă că puterea trebuie să fie exercitată având 
în vedere solidaritatea, eficacitatea şi participarea cetăţenilor, cu alte 
cuvinte, acolo unde este cel mai eficace şi cel mai aproape de individ. 
Sarcini care pot fi efectuate la un nivel inferior nu trebuie să fie transfe-
rate la un nivel superior.

Subsidiaritatea se bazează pe premisa că societatea poate fi con-
struită liber. Autorităţile publice trebuie să respecte drepturile omului 
şi libertăţile fundamentale, să recunoască autonomia societăţii civile şi 
să nu ţină locul iniţiativei sociale şi private. Activităţile organizaţiilor 
non-guvernamentale şi crearea de asociaţii de orice formă trebuie încu-
rajate.

Democraţia

Creştin-democraţii consideră democraţia ca fiind vitală pentru dez-
voltarea indivizilor. Participarea fiecărei persoane la viaţa publică şi la 
luarea deciziilor este esenţială pentru democraţie. Acest angajament 
presupune consolidarea statului constituţional. 

Aplicarea subsidiarităţii, a parteneriatului internaţional şi participa-
rea tuturor, în special prin alegeri libere, permite fiecărei persoane să-i 
respecte pentru alţii şi să depună eforturi pentru rezolvarea conflictelor.

Limitele impuse de subsidiaritate contribuie la separarea puterilor în 
stat şi previn concentrarea acestora. Fiecare autoritate este, de fapt, în 
serviciul individului. Nici un stat, prin urmare, nu poate folosi pretex-
tul respectării suveranităţii sale pentru a încălca drepturile şi libertăţile 
persoanelor sau a comunităţilor.

Raison d’être a suveranităţii statelor este de a le permite să lucreze 
în mod liber şi cât mai bine pot ele în scopul asigurării bunăstării şi dez-
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voltării cetăţenilor lor şi al apărării legilor internaţionale. Acest lucru 
înseamnă şi că statele trebuie să îşi împartă suveranitatea cu organizaţii 
supranaţionale şi internaţionale.

Înţelegerea inter-religioasă şi culturală

Având în vedere faptul că începând cu anul 1992 am salutat partide-
le apropiate ideologic nouă, am acceptat şi creat de asemenea în cadrul 
PPE pluralismul religios. Printre membrii săi se numără astăzi catolici, 
protestanţi, creştin-ortodocşi, evrei, anglicani şi chiar musulmani. Noi 
credem că această pluralitate de credinţe religioase nu prezintă un peri-
col pentru valorile fundamentale şi atotcuprinzătoare ale creştin-demo-
craţiei. Dimpotrivă, acesta este tocmai conceptul nostru de umanitate 
care ne uneşte.

Din acest motiv, partidele cu perspective în PPE trebuie să accepte, 
adiţional la statutul partidului, Programul nostru de Bază de inspira-
ţie creştină de la Atena. O structură politică europeană federalizată, 
principiul personalismului, importanţa individului într-o societate plu-
ralistă, principiul subsidiarităţii şi o economie socială de piaţă sunt 
câţiva din pilonii principali ai PPE. Cei mai mulţi din aceşi piloni fac 
parte din valorile fundamentale ale creştin-democraţiei şi trebuie să 
fie acceptate de către oricare din partidele care doresc să se alăture 
familiei PPE.

Cred că Programul de Bază de la Atena şi pluralismul său religios 
a făcut ca dialogul religios între PPE şi diferitele confesiuni să fie un 
mare succes. Contribuţia acestor dialoguri pentru promovarea înţele-
gerii inter-religioase şi culturale, precum şi pentru soluţionarea proble-
melor societăţii, este enorm. În plus, dialogurile au dat PPE o mai bună 
cunoaştere a problemelor religioase şi au consolidat solidaritatea prin 
crearea unei societăţi mai armonioase. Relevanţa acestor dialoguri este 
amplificată de faptul că imigraţia a schimbat datele demografice din 
Europa.

Acum se împlinesc peste zece ani de când a avut loc primul dia-
log între PPE şi Biserica Ortodoxă. Aceste schimburi bogate au fost un 
instrument al progresului, servind ca mijloc pentru a aduce împreună 
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popoarele din Europa de Sud-Est după căderea comunismului şi pentru 
a le reconcilia cu Uniunea Europeană.

Un recurs la valori

Europa nu mai este ceea ce a fost acum cincizeci de ani. Războaiele 
între naţiuni au făcut posibilă intensificarea cooperării şi integrării între 
ţări. Statele naţiune au început să funcţioneze armonios în cadrul siste-
melor economice transnaţionale, federale şi politice. Multiculturalismul 
şi toleranţa inter-religioasă sunt din ce în ce mai prezente. În confor-
mitate cu aceste schimbări, mişcarea creştin-democrată a evoluat şi 
s-a adaptat la schimbările sociale şi demografice din Europa. Această 
evoluţie a fost relevantă nu numai pentru confruntarea cu anumite pro-
vocări ; având în vedere sincera atitudine pro-europeană şi experienţa 
creştin-democraţiei, Partidul este în prezent într-o poziţie perfectă pen-
tru a juca un rol esenţial în aproape toate fazele procesului de integrare 
europeană.

Recenta criză instituţională ca urmare a respingerii în Franţa şi 
Olanda a Constituţiei Europene şi votul negativ irlandez pentru Tratatul 
de la Lisabona sunt memento-uri clare cu privire la importanţa con-
struirii responsabilităţii şi restabilirii încrederii în credinţele şi viziunea 
noastră comună. Un rol esenţial în această privinţă sunt convingerile 
care inspiră valorile şi acţiunea noastră politică. Deşi credinţa creştină 
nu mai este singura sursă de inspiraţie, prezenţa sa este tot mai im-
portantă în oferirea de unelte necesare pentru a face faţă provocărilor 
contemporane din Europa.

Partidul Popular European doreşte să contribuie la construirea unei 
lumi bazate pe libertate şi solidaritate, în care fiecare bărbat şi fiecare 
femeie este privit ca o fiinţă umană, în toată plenitudinea şi complexi-
tatea sa. 

Am subliniat nevoia de a distinge între rolurile bisericii şi statului în 
societate, între religie şi politică. Cu toate acestea, noi reafirmăm faptul 
că există o legătură între valorile creştine bazate pe Evanghelie şi pa-
trimoniul cultural, pe de o parte, şi idealurile democratice de libertate, 
egalitate fundamentală între oameni, justiţie socială şi solidaritate, pe 
de altă parte.
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Partidul Popular European a fost şi va rămâne întotdeauna un partid 
politic al valorilor. Puterea şi inspiraţia noastră vin din raportarea con-
stantă la aceste valori. Dacă PPE îşi va uita, neglija sau dilua propriile 
valori, acesta ar fi doar un instrument al puterii, fără suflet sau viitor, în 
timp ce-şi pierde mesajul său universal şi original, care se bazează pe 
conştientizarea cuprinzătoare a complexităţii ireductibile a fiinţei uma-
ne şi a vieţii în societate.
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Anexă 

Istorie şi cronologie a Partidului Popular European

Scurt istoric
Formaţiunile politice de centru-dreapta pot fi urmărite încă de la 

începutul anilor 1920. Spre deosebire de situaţia socialiştilor, coopera-
rea pan-europeană a creştin-democraţilor şi conservatorilor a fost rodul 
partidelor naţionale şi a derivat dintr-o tradiţie federală. 

Experienţele Primului Război Mondial şi ameninţarea fascismului 
au condus la convingerea în rândul liderilor că depăşirea naţionalis-
mului era condiţia prealabilă pentru menţinerea păcii. Prima încerca-
re de cooperare între concepţii creştin-democrate asemănătoare a fost 
făcută în 1926, atunci când a fost fondat Secretariatul Internaţional al 
Partidelor Democratice de Inspiraţie Creştină (Secretariat International 
des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne, SIPDIC). Cu toa-
te acestea, fascismul (naţional socialismul) a crescut tensiunile dintre 
guverne, iar spiritul de răzbunare şi obsesia dictatorilor pentru putere a 
condus în cele din urmă la sfârşitul cooperării între partidele democra-
tice creştin sociale, conducând în final la izbucnirea celui de-Al Doilea 
Război Mondial.

Lecţiile şi experienţele de cooperare între 1925 şi 1939, au consti-
tuit cheia atunci când liderii partidelor creştin-democrate restabilite sau 
nou înfiinţate din Europa au format Nouvelles Équipes Internationales 
(NEI), în 1946. Elementele ecumenice au fost decisive: reconstrucţia şi 
reconcilierea s-au născut în mijlocul ruinelor statelor naţionale, aşa cum 
a fost cazul viziunii asupra unui continent unit în viitor.
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Partidele creştin-democrate au fost interzise în Europa Centrală şi 
de Est odată ce a fost impus regimul comunist. În iulie 1950, reprezen-
tanţii exilaţi ai acestor partide au stabilit Uniunea Creştin Democrată 
din Europa Centrală (UCDEC). Activitatea lor politică, jurnalistică şi 
de lobby s-a axat în principal pe combaterea comunismului, atacând 
Uniunea Sovietică, şi pe eliberarea şi democratizarea ţărilor lor. Refu-
giaţii politici din America Latină au contribuit la stabilirea unei reţele 
intercontinentale.

De la mijlocul anilor 1950 încoace NEI şi-a pierdut relevanţa. Cu 
Uniunea Cărbunelui şi Oţelului, precum şi cu înfiinţarea Comunităţii 
Economice Europene (CEE), cooperarea practică între creştin-demo-
craţi s-a deplasat treptat în favoarea unui cadru prezentat de către Adu-
narea Comună şi Parlamentul European. Organizaţia s-a revitalizat pe 
sine prin schimbarea numelui în Uniunea Europeană a Creştin-Demo-
craţilor (UECD), precum şi prin revizuirea obiectivelor-cheie ale or-
ganizaţie. UECD a creat o relaţie mai strânsă cu grupul parlamentar 
al creştin-democraţilor europeni şi cu partidele membre naţionale şi în 
mod constant şi-a îmbunătăţit spectaculos viziunea sa pentru Europa.

Runda de alegeri directe pentru Parlamentul European a venit în 
1979, iar nevoia pentru un partid cu adevărat european a devenit evi-
dentă. Înfiinţarea oficială a Partidului Popular European (PPE) a avut 
loc în anul 1976, în Luxemburg, cu partide membre din următoarele 
state CEE: Belgia, Germania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg şi 
Olanda. Platforma a fost rezultatul unui considerabil consens şi a ex-
primat intenţia comună de a promova integrarea în cadrul Comunităţii 
Europene, ducând la o uniune politică înzestrată cu instituţii federale şi 
democratice.

Odată ce PPE a fost fondat, o anumită presiune pentru a stabili ofi-
cial legăturile dintre forţele creştin-democrate şi conservatoare a fost 
exercitată de către partidele UECD în ţări care nu erau membre ale 
Comunităţii Europene. Cu toate acestea, insistenţa puternică a PPE pe 
modelul federal de integrare europeană a condus la formarea Uniunii 
Democrate Europene (UDE), o organizaţie pan-europeană mai largă. 
Astfel, existau în paralel trei organizaţii politice ale creştin-democraţi-
lor şi conservatorilor. 

Cu toate acestea, în curând PPE a depăşit politic UECD, iar membrii 
care, de asemenea, erau parte din PPE s-au concentrat şi mai mult pe 
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ceea ce aveau de făcut în cel din urmă grup. Problema fuzionării celor 
două organizaţii a re-apărut atunci când Spania şi Portugalia au aderat 
la Comunitatea Europeană în 1986, dar evenimentele revoluţionare care 
au avut loc la Moscova şi în alte capitale din Europa de Est au întârziat 
ideea unui „mare“ PPE. Mai mult decât atât, cadrul lărgit al UECD a 
fost mai potrivit pentru situaţia politică neclară în ţările din est; de fapt, 
organizaţia a jucat un rol important în sprijinirea progresului democra-
tic şi modelarea peisajului politic în ţările post-comuniste.

Revoltele politice din 1989 au însemnat că poziţiile anterioare adop-
tate de către PPE vor trebui regândite şi reformulate. Contextul inter-
naţional a fost modificat odată cu căderea Zidului Berlinului şi sfârşitul 
conflictului ideologic între Est şi Vest. Şi era clar faptul că populaţia 
Republicii Democrate Germania dorea unificarea cu Republica Federa-
lă Germania, precum şi democraţia. În acelaşi timp, opinia publică s-a 
deplasat: schimbarea consacrată în Tratatul de la Maastricht a însemnat 
o redefinire politică a Europei.

În aprilie 1991, liderii de partid şi de guvern din PPE au decis că, în 
timp ce partidul va fi deschis partidelor conservatoare britanice şi nor-
dice, creştin-democraţia va fi păstrată ca piatră de temelie a identităţii 
PPE. PPE avea nevoie să integreze forţe similare pentru a atinge ma-
joritatea necesară pentru a transforma ideile şi conceptele în realitate. 
Deşi Nea Demokratia din Grecia fusese deja admisă în 1983, la începu-
tul anilor 1990 partidele din Spania şi din ţările nordice au fost incluse 
sub conducerea angajată a lui Wilfried Martens.

Cu perspectiva ca ţările central şi est-europene să adere la Uniu-
nea Europeană (UE), argumentele anterioare de sprijin al statutului de 
membru UECD şi-a pierdut din relevanţă – acest lucru a dus la fuziunea 
UECD cu PPE în 1999. Şi din moment ce PPE a acceptat majoritatea 
partidelor europene conservatoare din UE şi de dincolo, UDE şi-a pier-
dut, de asemenea, relevanţa, ceea ce a condus la fuzionarea acesteia cu 
PPE în 2002. Dezvoltarea în PPE a reflectat-o pe cea a UE; includerea 
partidelor de centru dreapta din ţările în curs de aderare din Europa 
Centrală şi de Est s-a dovedit a fi un succes deosebit. Noii membri au 
adus o nouă dimensiune PPE şi l-a consolidat ca pe o forţă pre-eminentă 
europeană de centru-dreapta.

Până în 2008, PPE a găzduit 73 partide membre din 38 ţări europene 
şi non-europene. Marea Britanie rămâne nereprezentată, dar Partidul 
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Conservator britanic a fost aliat cu PPE (din 1992), prin calitatea sa de 
membru în cadrul grupului PPE-DE din Parlamentul European.

Cronologie
1925 Primul Congres Internaţional al partidelor populare creştine 

(catolice) (decembrie, Paris). S-a convenit ca în continuare să se orga-
nizeze reuniuni şi să se stabilească „Secrétariat International des Partis 
Démocratiques d’Inspiration Chrétienne“ (SIPDIC) la Paris. Secreta-
riatul a continuat să existe până în 1939. Partide din Belgia, Germa-
nia, Italia, Franţa, Olanda, Luxemburg, Austria, Elveţia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Spania, Portugalia şi Lituania au fost implicate în activităţile 
sale.

1946 După al Doilea Război Mondial, cooperarea între partidele 
politice la nivel european a fost reînnoită. O iniţiativă a creştin-demo-
craţilor elveţieni a condus la stabilirea „Nouvelles Equipes Internatio-
nales“ (NEI).

1947 Congresul de constituire a NEI în Chaudfontaine (Belgia). 
NEI s-a angajat să coopereze în mod activ la remodelarea Europei la 
nivel de stat, social şi economic pentru coexistenţa paşnică şi respectul 
pentru drepturile omului, libertate şi progres social.

1948 Ca element activ al mişcării europene, NEI a participat la 
pregătirile pentru organizarea celebrului „Congres al Europei“, de la 
Haga.

1953 Membrii creştin-democraţi ai Parlamentului celor şase state 
membre au fondat primul Grup European al Creştin-Democraţilor în 
cadrul Adunării parlamentare a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului.

1965 NEI a devenit Uniunea Europeană a Creştin-Democraţilor 
(UECD). Mariano Rumor (DC) a fost ales preşedinte. Leo Tindemans 
(CVP) a fost numit secretar general. 

1970 Stabilirea unei conferinţe permanente în cadrul UECD a pre-
şedinţilor şi secretarilor generali ai partidelor creştin-democrate ale sta-
telor membre ale Comunităţii Europene.

1972 Instituirea „Comitetului politic“ al partidelor creştin-democra-
te ale Comunităţii Europene, cu scopul de a îmbunătăţi coordonarea 
politicii europene şi cooperarea. 
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1973-1974 Schimbare de conducere în UECD: Kai-Uwe von Has-
sel (CDU) a fost numit preşedinte, iar Arnaldo Forlan (DC), secretarul 
general.

1975 Instituirea unui grup de lucru al „Partidului European“, cu 
sarcina de a elabora un proiect de Statut pentru o Uniune Europeană a 
partidelor. Wilfried Martens, preşedinte al CVP (Belgia) şi Hans-Au-
gust Lücker, preşedinte al Grupului Creştin-Democrat din Parlamentul 
European au fost numiţi ca raportori.

1976 „Comitetul Politic“ a aprobat în unanimitate statutele Partidu-
lui Popular European (PPE), în 8 iulie, în Luxemburg. Leo Tindemans 
a fost ales preşedinte al PPE. Următoarele partide au fost membrii fon-
datori: CDU şi CSU (Germania), PSC şi CVP (Belgia), CDS (Franţa), 
Fine Gael (Irlanda), DC (Italia), CSV (Luxemburg), KPV, CHU, şi ARP 
(Olanda).

1978 Congresul I de la Bruxelles a adoptat programul politic al 
PPE.

1979 Congresul al II-lea a decis cu privire la platforma electorală 
pentru primele alegeri directe pentru Parlamentul European. PPE a câş-
tigat 107 din 419 locuri în alegeri.

1980 Congresul al III-lea al PPE de la Köln.
1981 Ca urmare a aderării Greciei la Comunitatea Europeană, nu-

mărul de locuri în Parlamentul European a crescut la 434. Ponderea 
Grupului PPE era de 109 de locuri.

1982 În urma alegerilor din Grecia, în iunie 1982, numărul de de-
putaţi europeni în PPE a crescut la 117. Congresul al IV-lea al PPE de 
la Paris.

1983 Fuziunea Secretariatului UECD (până în prezent în Roma) şi 
cel al PPE de la Bruxelles. Thomas Jansen a fost numit secretar-general 
al PPE şi UECD. Nea Demokratia din Grecia se alătură PPE.

1984 Congresul al V-lea al PPE de la Roma a adoptat un program 
de acţiune pentru al doilea mandat electoral al Parlamentului European. 
PPE a câştigat 110 locuri la a doua rundă de alegeri directe pentru Par-
lamentul European.

1985 Piet Bukman (CDA), ales preşedinte. Thomas Jansen ales se-
cretar-general.

1986 Congresul al VI-lea al PPE de la Haga. Ca urmare a aderării 
Spaniei şi Portugaliei, numărul de locuri în Parlamentul European a 
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crescut la un total de 518. CDS-ul portughez, PDP-ul spaniol (redenu-
mit mai târziu Democracia Cristiana), UDC-ul catalan şi PNV basc s-au 
alăturat PPE. Dimensiunea Grupului PPE a crescut cu nouă deputaţi 
europeni, până la 118. 

1987 Jacques Santer ales preşedinte. Thomas Jansen reales secretar 
general, pentru un al doilea mandat.

1988 Congresul al VII-lea PPE în Luxemburg. Adoptarea progra-
mului de lucru „De partea poporului“.

1989 După al treilea scrutin direct pentru Parlamentul European, 
din iunie, deputaţii spanioli ai Partido Popular s-au alăturat Grupului 
PPE.

1990 Wilfried Martens ales preşedinte. Thomas Jansen reales secre-
tar-general, pentru un al treilea mandat. Congresul al VIII-lea PPE în 
Dublin: adoptarea Programului PPE pentru Uniunea Europeană.

1991 Partido Popular spaniol se alătură PPE. Partidele creştin-de-
mocrate din Austria (ÖVP), Suedia (KDS) şi Malta (PN) sunt admise în 
calitate de membri asociaţi ai PPE.

1992 Deputaţii europeni ai conservatorilor britanici şi danezi (împre-
ună cu unii deputaţi francezi UDF) se alătură Grupului PPE ca membrii 
aliaţi, aducând totalul membrilor la 162 deputaţi. Programul de Bază al 
PPE este adoptat la Congresul al IX-lea al PPE de la Atena.

1993 Partidele nordice conservatoare sunt admise în PPE ca obser-
vatori permanenţi. CDS din Portugalia a fost expulzat. Wilfried Martens 
reales preşedinte. Thomas Jansen reales secretar-general pentru un al 
patrulea mandat. Reuniunea pentru al X-lea congres PPE de la Bruxel-
les adoptă programul de acţiune „Europa 2000 – Unitate în diversitate“ 
pentru a patra legislatură în Parlamentul European. 

1994 După înfiinţarea Comitetului Regiunilor (CR) ca nouă institu-
ţie a Uniunii Europene, Grupul PPE a fost format în CR din aproximativ 
85 membri, sub preşedinţia lui Jos Chabert (CVP-B). Christlichdemo-
kratische Volkspartei (CVP) din Elveţia şi Congresul Democrat (DISY) 
din Cipru sunt admise în PPE ca membrii asociaţi. Partidele membre ale 
PPE câştigă 125 de locuri în alegerile europene cu numărul patru din 
iunie. Încorporarea parlamentarilor europeni de aceeaşi orientare (con-
servatorii britanici şi danezi şi liberali francezi) aduce numărul total de 
deputaţi PPE la 157. Klaus Welle este ales secretar general al PPE.
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1995 Deputaţii europeni ai Kristdemokratiska Samhällspartiet şi 
Moderata Samling (Suedia), Kansallinen Kokoomus (Finlanda) şi Ös-
terreichische Volkspartei (Austria) se alătură Grupului PPE. Kansallinen 
Kokoomus (Finlanda), Moderata Samlingspartiet şi Kristdemokratiska 
Samhällspartiet (Suedia), Det Konservative Folkeparti (Danemarca) şi 
Österreichische Volkspartei (Austria) devin membri cu drepturi depline 
în PPE. Lui Høyre (Norvegia) îi este acordat statutul de membru asoci-
at. Centro Cristiano Democratico (CCD) şi Democratici Cristiani Uniti 
(CDU) devin membri cu drepturi depline în PPE. Congresul al XI-lea 
în Madrid, sub sloganul „PPE – Forţa Uniunii Europene“. Înfiinţarea 
Uniunii Cetăţenilor Seniori Europeni (ESU).

1996 Înfiinţarea Uniunii Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din PPE 
sau Uniunea IMM. În luna februarie, şapte partide din ţări viitoare 
membre din Europa Centrală şi de Est devin candidati pentru statu-
tul de observator PPE: KDU / CSL şi ODS (Republica Cehă), KDH şi 
MKDM (Slovacia), KDNP şi MDF (Ungaria), PNŢCD (România).

1997 Congresul al XII-lea PPE din Toulouse – „Cu toţii suntem 
parte a unei lumi“.

1999 Congresul al XIII-lea de la Bruxelles – Programul de Acţiuni 
1999-2004 – „Pe drumul spre secolul XXI“. Congresul îl realege pe 
preşedintele Wilfried Martens pentru un al mandant şi îl alege pe Ale-
jandro Agag, ca secretar general, succedându-i lui Klaus Welle, care, la 
rândul său, este numit secretar general al Grupului PPE-DE în Parla-
mentul European. Fuziunea UECD în PPE este încheiată în mod ofici-
al – PPE recunoscut ca o organizaţie regională a Creştin-Democraţilor 
Internaţionali (CDI).

2000 Statutul de membru asociat PPE este acordat Tautas Partija 
(Letonia), SMK-MKP (Slovacia), FKGP şi FIDESZ - MPP (Ungaria). 
Fuziune a Secretariatului Uniunii Democratice Europene (UDE, până 
atunci la Viena) cu Secretariatul PPE de la Bruxelles.

2001 Ianuarie: Congresul al XIV-lea PPE de la Berlin. Documentul 
de bază aprobat: „O uniune de valori“. Statutul de membru asociat PPE 
acordat MDF, Ungaria. Statutul de membru cu drepturi depline acorda-
te UDEUR, Italia, şi RPR, Franţa.

2002 Martie: Biroul Politic acceptă, prin aclamare, o propunere de 
a-l înlocui pe secretarul-general Alejandro Agag cu Antonio López Is-
túriz. Convenţia Grupului PPE este stabilită în urma unei iniţiative a 
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preşedintelui Martens. Statutul de membru asociat PPE acordat EVP 
(Elveţia) şi KDH (Slovacia). Statutul de membru observator al PPE este 
acordat SDKU (Slovacia). Octombrie: Congresul al XV-lea în Estoril, 
Portugalia. Congresul aprobă „O Constituţie pentru o Europă puterni-
că“. Fuziunea EDU în PPE este încheiată în mod oficial.

2003 În noiembrie, PPE, precum şi alte partide de la nivel european, 
primesc recunoaşterea formală din partea instituţiilor europene, în urma 
aprobării „Regulamentului UE cu privire la partidele politice la nivel 
european, precum şi normele cu privire la finanţarea lor“.

2004 Februarie: Congresul al XVI-lea, la Bruxelles, unde „Progra-
mul de acţiune pentru 2004-2009“ pentru alegerile din iunie 2004 este 
aprobat. Mai: Ca urmare a aderării a zece noi state membre ale UE, 
toate partidele membre asociate PPE devin membri cu drepturi depline. 
Iunie: În primele alegeri europene, PPE este victorios. Grupul PPE-DE 
este, din nou, cel mai mare din Parlamentul European cu 268 deputaţi. 
Ca urmare a acestei victorii, PPE reuşeşte ca nominalizarea lui José 
Manuel Barroso de către Consiliul European să fie transformată în re-
alitate, acesta devenind noul preşedinte al Comisiei Uniunii Europene. 
Septembrie: HDZ din Croaţia devine, din membru observator, membru 
asociat. Decembrie: Statutul de membru observator de membru este 
acordat la trei partide bosniace: PDP, SDA şi HDZBiH.

2005 Ianuarie: statutul de membru observator acordat prtidului turc 
AK şi blocului ucrainian „Ucraina noastră“. Aprilie: Preşedintele PPE 
Wilfried Martens primeşte de la fostul cancelar german Helmut Kohl 
distincţia „Helmut Kohl – Ehrennadel in Gold“ (Acul onorific de aur 
Helmut Kohl) pentru serviciile excepţionale în Europa. Iunie: PPE lan-
sează primul jurnal academic „European View“. Septembrie: statutul de 
membru observator se acordă PD-ului din România.

2006 Congres-ul XVII-lea de la Roma, în 30 şi 31 martie – PPE 
adoptă manifestul „Cetăţenii şi Europa: priorităţi clare pentru o Europă 
mai bună“. Preşedintele Wilfried Martens şi secretarul general Antonio 
López Istúriz sunt realeşi. În septembrie, PPE s-a mutat la noul sediu, 
care s-a potrivit mai bine nevoilor şi obiectivelor partidului. Aprilie: 
Senatorul american John McCain se adresează evenimentului PPE din 
Bruxelles privind relaţiile transatlantice. Iunie: Două partide din Bela-
rus primesc statutul de membru observator – Frontul Popular Bielorus 
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şi Partidul Civil Unit. Noiembrie: PD-ul românesc devine din membru 
observator membru asociat. 

2007 Ianuarie: cu aderarea României şi Bulgariei, partidele respec-
tive devin membri cu drepturi depline: PD, UDMR şi PNŢCD (Româ-
nia) şi DSB, UDF, BANU-PU şi DP (Bulgaria). Mai: KDNP maghiar 
devine membru cu drepturi depline, iar VMRO-DPMNE din Fosta Re-
publică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) devine membru observator. 
Septembrie: HSS din Croaţia devine din membru observator membru 
asociat. Modificarea „Regulamentului UE cu privire la partidele poli-
tice la nivel european, precum şi normele cu privire la finanţarea lor“, 
mandatează PPE şi toate partidele europene în campania pentru alege-
rile europene. Regulamentul modificat permite, de asemenea, crearea 
de fundaţii politice legate de partidele politice. Centrul pentru Studii 
Europene (CSE) devine oficial think-tank / fundaţie a PPE. 

2008 Februarie: GERB, Bulgaria, devine membru cu drepturi de-
pline, Batkivshchyna, Ucraina, devine un membru observator. Aprilie: 
PPE recunoscut ca uniune regională de către Uniunea Internaţională 
Democrată (UDI). Septembrie: UNM din Georgia este acceptat ca 
membru observator. 

• Preşedinţii PPE
- Tindemans, Leo 1976-1985
- Bukman, Piet 1985-1987
- Santer, Jaques 1987-1990
- Martens, Wilfried 1990 –

• Preşedinţi onorifici
- Niinistö, Sauli
- Tindemans, Leo

Congrese PPE
1978 Congresul I ţinut la Bruxelles a adoptat programul politic al 

PPE.
1979 Congresul al II-lea, desfăşurat, de asemenea, la Bruxelles, a 

stabilit platforma electorală pentru primele alegeri directe pentru Par-
lamentul European.
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1980 Congresul al III-lea din Köln a discutat tema generală „Creş-
tin- democraţii în anii optzeci – asigurarea libertăţii şi a păcii care com-
pletează Europa“.

1982 Congresul al IV-lea a avut loc la Paris, sub sloganul „Păstraţi 
pacea – unificarea Europei“.

1984 Congresul al V-lea de la Roma a formulat Programul de acţi-
une al PPE.

1986 Congresul al VI-lea de la Haga s-a concentrat asupra dezvol-
tării economice şi a problemelor de mediu.

1988 Congresul al VII-lea de la Luxemburg s-a pregătit pentru alte 
alegeri europene şi a aprobat documentul „De partea cetăţenilor“.

1990 Congresul al VIII-lea din Dublin s-a confruntat cu o nou peisaj 
politic şi a publicat „O constituţie federală pentru Uniunea Europeană“.

1992 Congresul al IX-lea de la Atena a discutat, elaborat şi aprobat 
„Programul de Bază“ al PPE.

1993 Congresul al X-lea a avut loc la Bruxelles şi a adoptat progra-
mul de acţiune „Europa 2000: Unitate în diversitate“.

1995 Congresul al XI-lea de la Madrid a fost găzduit sub sloganul 
„PPE – forţa Uniunii“.

1997 Congresul al XII-lea din Toulouse a aprobat documentul „Cu 
toţii suntem parte a unei lumi“.

1999 Congresul al XIII-lea, de la Bruxelles, a expus viziunea sa 
pentru Europa, „Pe drumul spre secolul XXI“. UECD în mod oficial a 
fuzionat cu PPE.

2001 Congresul al XIV-lea de la Berlin a revăzut rădăcinile sale şi a 
adoptat documentul de lucru „O uniune a valorilor“.

2002 Congresul al XV-lea de la Estoril s-a pregătit pentru procesul 
Constituţiei şi a declarat că UE are nevoie de „O Constituţie pentru o 
Europă puternică“. UDE a fuzionat cu PPE în mod oficial. 

2004 Congresul al XVI-lea, la Bruxelles, al cărui obiectiv principal 
a fost să se pregătească pentru alegerile europene. „Programul de acţiu-
ne 2004-2009“ a fost aprobat.

2006 Congresul al XVII-lea, în Roma, a aprobat documentul „Ma-
nifestul Roma“. 
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1. În august 1958, la pelerinajul Yser, o zi anuală de comemorare pentru solda-
ţii flamanzi care au pierit pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial, 
m-am adresat mulţimii, în calitate de lider al studenţilor, în vârstă de douăzeci 
şi doi de ani, cu un discurs asupra „stării naţiunii” flamande.

2. Un parteneriat de anvergură 
s-a creat între Jean-Luc Deha-
ene şi mine după ce acesta s-a 
alăturat aripii de tineret a Creştin-
Democraţilor Flamanzi. Sinceri-
tatea discursului şi nonconfor-
mismul său l-au făcut persoana 
potrivită pentru funcţie, el fiind 
acela care îmi va succeda ca 
prim-ministru. 
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3. În timpul congresului partidului, în 4 martie 1972, am fost ales preşedinte 
al Creştin-Democraţilor Flamanzi, aici cu membrii proeminenţi ai conducerii 
noastre: fostul prim-ministru Leo Tindemans, vicepreşedintele partidului meu 
Godelieve Devos, fostul prim-ministru Jean-Luc Dehaene şi Jos Chabert, fost 
preşedinte al Comitetului Regiunilor.

4. Experienţa mea cu regele Baudouin mi-a demonstrat că este un om de mare 
integritate, cu standarde morale înalte şi având un sentiment extrem de im-
portanţă a statului. De-a lungul anilor, l-am văzut pe Rege evoluând dintr-un 
reformator moderat într-un federalist convins [Foto Belga].
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5. Sub preşedinţia lui Charles-
Ferdinand Nothomb şi Frank 
Swaelen m-am adresat atât Ca-
merei, cât şi Senatului, citind 
scrisoarea prin care Regele  
Baudouin declara că nu-şi 
poate da avizul asupra legii 
privind avortul, trecută de că-
tre Parlament.

6. Împreună cu cei doi miniştri ai mei liberali, vice prim-ministrul Jean Gol şi 
Guy Verhofstadt. Doi politicieni experimentaţi cu opinii bine gândite care au 
propagat o formă valoroasă de liberalism nuanţat social.
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7. „Ar risca într-adevăr Statele Unite represalii nucleare, în scopul de a apăra 
Occidentul, în cazul unui posibil atac sovietic limitat în Rotterdam sau Ham-
burg?“, a întrebat cancelarul german Helmut Schmidt în octombrie 1977. Când 
am devenit prim-ministru, în aprilie 1979, acesta a insistat asupra faptului ca 
un număr de alte ţări NATO, în afara Germaniei de Vest, să permită staţionarea 
noilor rachete balistice cu rază medie pe teritoriul lor. El a vrut – pe bună drep-
tate – să împartă această responsabilitate nucleară cu alţi aliaţi europeni.

8. 14 ianuarie 1985, în timpul vizitei mele cruciale la Washington cu privire la 
subiectul rachetelor de croazieră. Preşedintele Reagan a fost asistat de către se-
cretarul de stat George Schultz, secretarul Apărării, Casper Weinberger şi con-
silierul de probleme de securitate naţională Robert McFarlane. Ronald Reagan 
avea o idee foarte clară cu privire la ceea ce voia şi s-a îndreptat spre obiectivul 
său într-o manieră foarte simplă. „Nu“ înseamnă „Nu“ şi „Da“ înseamnă „Da“. 
În partea belgiană: ministrul de Externe Leo Tindemans şi şeful staff-ului meu, 
Fons Verplaetse.
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9. Preşedintele SUA, George H.W. Bush a întreţinut relaţii strânse cu mine, 
PPE şi familia noastră politică de centru-dreapta ca un întreg. Am rămas buni 
prieteni până astăzi. 

10. Deşi, din motive diplomatice, l-am numit pe Mobutu „un prieten al ţării 
noastre“, el nu a fost niciodată un prieten de-al meu. Uneori, era extrem de 
arogant şi îmi dădea impresia că în calitate de şef de stat şi de „Mareşal“ se 
simţea a fi superior unui simplu prim-ministru.
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11. După o perioadă de doi ani de pelerinaj (1992-1994) în Angola, Burundi, 
Etiopia, Kenya, Namibia, Rwanda, Sudan, Somalia şi Africa de Sud alături 
de nobilele echipe ale Médecins sans Frontières, am întrebat: „Africa este pe 
moarte, oare ne pasă?“.

12. La Summit-ul european, pregătind Actul Unic cu Preşedintele François  
Mitterrand şi colegii mei, prim-miniştrii Margaret Thatcher, Bettino Craxi, Pier-
re Werner şi ministrul german de Externe, Hans-Dietrich Genscher.
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13. Întotdeauna m-am înţeles extrem de bine cu Helmut Kohl. Convingerile 
noastre cu privire la Europa sunt identice. Am fost la toate congresele CDU şi 
am continuat această tradiţie până în ziua de azi. Am fost membri ai Consiliului 
European aproape zece ani. Întotdeauna am lucrat împreună îndeaproape şi cu 
încredere reciprocă, nu numai în Consiliu, dar, de asemenea, în cadrul PPE. 
Odată ce i-ai câştigat încrederea, sprijinul său este necondiţionat.

14. De la început ceva s-a potrivit între Ruud Lubbers şi mine. Îl consider şi 
acum un prieten bun. Ca atâţia politicieni olandezi, el a fost în acord cu Londra. 
„Acesta este rolul meu“, mi-a spus el. A fost, probabil, singurul lider european 
care a menţinut bune relaţii cu Margaret Thatcher.
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15. Cu José María Aznar am împărtăşit o încredere reciprocă tot mai mare. Con-
versaţiile noastre au fost întotdeauna deschise şi sincere. N-am ezitat niciodată 
să-l sprijin politic, spre deosebire de alţi şefi de guvern din cadrul PPE. Am 
continuat această linie şi am participat la toate campaniile electorale ale Partido 
Popular în timpul perioadei lor de creştere.

16. Jacques Delors a fost, în esenţă, un creştin-democrat, chiar dacă aparţinea 
familiei socialiste. El este un catolic practicant şi cunoaşte principiile clasice 
ale creştin-democraţiei: personalismul, federalismul, subsidiaritatea, mai bine 
decât mulţi dintre politicienii care se autodefinesc ca fiind creştin-democraţi. 
Mai mult decât atât, el este un pro-european convins. 
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17. John Bruton cu succesorul său la conducerea Fine Gael şi vice-preşedin-
te, Enda, Kenny; la mijloc, politicianul de frunte UMP şi vicepreşedinte PPE, 
Michel Barnier. John Bruton a fost unul dintre cei mai hotărâţi prim-miniştri 
pro-europeni care au existat vreodată şi, de asemenea, un vicepreşedinte PPE 
foarte activ şi dinamic. Pentru lupta sa ca preşedinte al Grupului la Atena – 
conservarea rădăcinilor creştin-democrate într-un PPE în expansiune – este în 
complet acord cu convingerile mele cele mai profunde.

18. Prim-ministrul Giulio Andreotti cu liderii creştin-democraţi italieni Forlani 
şi Piccoli. Contribuţia lui la succesul CIG-ului referitor la piaţa internă şi mone-
da euro este indiscutabilă. Andreotti este extrem de inteligent, un european con-
vins, inventiv, misterios şi interesant. În ciuda vârstei sale avansate, Andreotti 
este încă activ în politica italiană. El este un adevărat supravieţuitor. La dreapta 
sa, liderul Nea Demokratia, Constantin Mitsotakis, prim-ministru în timpul re-
lansării Europei din anii optzeci şi gazdă a Congresului PPE de la Atena din 
noiembrie 1992.
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19. Alături de Hans-Gert Pöttering şi Ria Oomen-Ruijten în timpul mandatului 
legislativ 1994-1999 în Parlamentul European. Ei erau vice-preşedinţii Grupu-
lui PPE în plină expansiune la acea dată. Hans-Gert Pöttering a fost ales preşe-
dinte al Grupului PPE-DE în 1999 şi preşedinte al Parlamentului European în 
ianuarie 2007.              

20. Printre liderii spirituali pe care i-am primit în Parlamentul European s-a 
numărat cea mai înaltă autoritate a budismului tibetan, Dalai Lama, Sanctitatea 
Sa Tenzin Gyatso.
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21. În martie 1997, Grupul PPE a fost primit în audienţă de Papa Ioan Paul  
al II-lea, la Vatican, cu ocazia celei de-a patruzecea aniversări a Tratatului de la 
Roma. Papa era încă în stare bună de sănătate la acea vreme, afirmând în conver-
saţiile noastre că „Zidul Berlinului a căzut, iar ora creştin-democraţiei a sosit“.

22. Joseph Daul a fost ales preşedinte al Grupului PPE-DE în ianuarie 2007. 
Am creat o relaţie deschisă şi puternică între Partid şi Grup.
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23. Jacques Santer prezidând al şaptelea Congres PPE. În 15 iulie 1994, Helmut 
Kohl l-a propus în calitate de preşedinte al Comisiei în cursul unei reuniuni 
speciale a Consiliului European. Având în vedere anii numeroşi de experienţă 
ca prim-ministru, alegerea sa a fost evidentă. El a fost, de asemenea, preşedinte 
al PPE timp de patru ani, împărtăşind convingerile noastre despre Europa. Noi 
ne-am pus mari speranţe în preşedinţia sa, care, din păcate, nu se va termina fa-
vorabil. Din cauza unor evenimente independente de voinţa sa, el a fost judecat 
negativ în retrospectivă, ceea ce e nedrept.

24. Vidul politic creat de implozia Democrazia Cristiana în Italia avea nevoie 
să fie umplut şi pentru asta exista doar un singur candidat : Silvio Berlusconi şi 
Forza Italia.
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25. Prim-ministrul Berlusconi i-a invitat în Sardinia pe colegii săi PPE, prim-
miniştrii José-Maria Aznar, Jan-Peter Balkenende, José-Manuel Barosso, Jean- 
Claude Juncker, Jean-Pierre Raffarin şi, de asemenea, Hans-Gert Pöttering şi 
subsemnatul.

26. În 2004, José Manuel Barroso a avut curajul să renunţe la funcţia de prim-
ministru al Guvernului portughez în favoarea preşedinţiei Comisiei Europene, 
„cel mai dificil loc muncă din lume“, în conformitate cu titlul unui documentar 
TV francez. 
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27. Angajamentul lui Jean-Claude Juncker faţă de Europa este adânc înrădă-
cinat în tradiţiile creştin-democrate. Prim-ministru al Luxemburgului din anul 
1995, el este o voce puternică la summit-urile PPE şi în cadrul Consiliului Eu-
ropean. Prestigiul său este, de asemenea, rezultatul expertizei sale şi a eforturi-
lor în calitate de preşedinte al Grupului Euro.

28. Jean-Pierre Raffarin a fost cel dintâi prim-ministru francez care a participat 
vreodată la summiturile PPE.
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29. Grupul lui Brok din interiorul Convenţiei Europene a fost, probabil, unul 
dintre cele mai energice şi vitale pe care le-am cunoscut vreodată. Persoanele 
cele mai importante prezente aici în sudul Franţei sunt fostul cancelar german 
Helmut Kohl, preşedintele Convenţiei, Valéry Giscard d’Estaing, şi fostul prim-
ministru al Danemarcei, Poul Schlüter.

30. În 2004, Olanda a respins Constituţia europeană printr-un referendum. As-
tăzi are loc o schimbare. Întrebarea este dacă clasa politică olandeză va mai fi 
capabilă să urmeze tradiţia europeană a predecesorilor săi. Toţi ochii sunt fixaţi 
pe prim-ministrul Jan Peter Balkenende pentru a restabili această continuitate. 
Sunt convins că va reuşi.



Fotografii 353

31. Creştin-democraţii germani formează coloana vertebrală a PPE şi a Uniunii 
Europene. Acesta a fost cazul în timpul lui Helmut Kohl şi s-a dovedit din nou 
în timpul preşedinţiei germane a UE în prima jumătate a anului 2007. Angela  
Merkel şi-a dus la capăt sarcina sensibilă la modul magnific. Datorită angaja-
mentului, dedicaţiei şi a eforturilor personale, au fost făcute progrese conside-
rabile în trei domenii importante: bugetul multianual al UE, lupta împotriva 
încălzirii globale şi salvarea Constituţiei Europene prin Tratatul de la Lisabona.

32. Preşedintele francez Nicolas Sarkozy cu prim-ministrul José María Aznar 
şi preşedintele CDI, Pier Ferdinando Casini. Alături de UMP, PPE a câştigat 
un partener serios în Franţa, iar liniile noastre de comunicaţie au ajuns până la 
vârful politicii franceze. Nicolas Sarkozy este ferm angajat faţă de PPE: într-un 
moment crucial în 1999, el şi-a convins deputaţii europeni să devină membri ai 
grupului nostru. Participarea sa la Congresul nostru şi la reuniunile la nivel înalt 
le-a dat o strălucire deosebită. El a fost un preşedinte puternic al Consiliului 
European în a doua jumătate crucială a anului 2008. 



Wilfried Martens354

33. Din martie 2004, Nea Demokratia este din nou la putere şi Grecia are din 
nou un prim-ministru pro-european, Kostas Karamanlis, vicepreşedinte al PPE 
timp de două mandate. În 1999, Karamanlis a lansat Iniţiativa Democratică din 
Balcanii de Vest într-un efort de a identifica şi a propune potenţiali parteneri 
pentru PPE. Astăzi, cele mai multe dintre aceste partide – cum ar fi Partidul 
Democrat al lui Sali Berisha – sunt membri asociaţi sau observatori ai PPE. 
În Albania, Berisha a susţinut greva studenţilor din decembrie 1990, care s-a 
transformat într-una politică şi a obligat guvernul să permită crearea unor noi 
partide. În aceeaşi lună, Partidul Democrat a fost fondat de către studenţi şi 
intelectuali, iar, în 1991, Berisha a fost ales liderul lui. După primele alegeri 
libere, el a devenit preşedinte al Albaniei în aprilie 1992.

34. Profilul discret adoptat de către Wolfgang Schüssel a ajutat Austria să iasă 
din cordon sanitaire-ul impus de Consiliul European. El şi-a dovedit dreptatea 
în strategia de a contesta extrema dreaptă printr-o coaliţie. Nu a făcut compro-
misuri şi nu a luat nicio iniţiativă care să nu respecte normele internaţionale şi 
europene de drept.
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35. În noiembrie 2007, Donald Tusk a devenit prim-ministru al Poloniei şi a 
format un guvern PPE cu liderul PSL, Waldemar Pawlak. El a fost unul din-
tre fondatorii Platformei Civice şi din iunie 2003 a preluat postul de lider al 
partidului. Donald Tusk reprezintă noua Polonie, care este axată pe valorile 
importante ale civilizaţiei occidentale. El este marea noastră speranţă pentru 
o Polonie europeană reală. Din anul 1998 până în 2006, Mikuláš Dzurinda a 
schimbat imaginea Slovaciei în întregime prin intermediul reformelor politice 
şi economice, prin statutul de membru în Uniunea Europeană şi NATO şi prin 
cooperarea armonioasă cu minorităţile din ţara sa.

36. Prim-ministrul suedez Fredrik Reinfeldt a fost un lider activ în mişcarea 
tineretului PPE. El face parte din prima generaţie de lideri care s-au maturizat 
într-un context politic european.
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37. Jyrki Katainen este liderul partidului nostru membru din Finlanda, Kansallinen 
Kokoomus. În 2006 a fost ales vice-preşedinte al PPE, iar în martie 2007 partidul 
său a avut rezultate bune la alegerile generale, fiind numit viceprim-ministru şi 
ministru al Finanţelor. El conduce, de asemenea, o reuniune neoficială a miniştrilor 
Ecofin PPE. La dreapta se află Mart Laar: a sa Uniune Pro Patria a venit la putere, 
iar el ca prim-ministru a reuşit să conducă Estonia spre reforme economice fulger 
care s-au bucurat de apreciere şi în cele din urmă au pus bazele pentru o creştere 
economică rapidă şi acceptarea în Uniunea Europeană. Per Stig Møller este minis-
trul de Externe al Danemarcei din partea Partidului Popular Conservator.

38. Viktor Orbán a fost membru fondator al Fidesz (Alianţa Tinerilor Democraţi), 
care au fost persecutaţi de către Partidul Comunist. Mişcarea a devenit o forţă 
majoră în multe perioade din istoria Ungariei moderne. În 16 iunie 1989, Orbán 
a ţinut un discurs în Piaţa Eroilor cu ocazia reînhumării lui Imre Nagy şi a altor 
martiri naţionali, în care a cerut alegeri libere, precum şi retragerea trupelor so-
vietice. În vara anului 1989 a luat parte la negocierile Mesei rotunde, iar în 1998 
a devenit prim-ministru. Fidesz s-a transformat dintr-o mişcare studenţească radi-
cală într-un partid moderat de centru-dreapta. La stânga mea, fostul prim-ministru 
francez Alain Juppé. Cu determinarea sa ca lider de partid al RPR şi fondator al 
UMP (şi cu sprijinul preşedintelui Jacques Chirac), neo-gaulliştii au reuşit să-i 
clatine pe eurosceptici şi să adere la PPE. În mijlocul pozei, prim-ministrul (la 
momentul respectiv vicepreşedinte al PPE) Kostas Karamanlis şi secretarul gene-
ral al PPE, Antonio López-Istúriz.
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39. Ivo Sanader a apărut ca o figură politică de frunte a ţării sale. Când a preluat 
conducerea Uniunii Democrate Croate (HDZ), el a reuşit să-l transforme din-
tr-un partid naţionalist într-un partid modern, pro-european, de centru-dreapta 
care vrea să dezvolte relaţii de bună vecinătate cu toţi foştii săi rivali. Sanader 
a condus HDZ la victorii în alegerile parlamentare din 2003 şi 2007 şi este gata 
să facă istorie ca prim-ministru al celui de-al douăzeci şi optulea stat membru 
al UE.

40. După căderea lui Slobodan Miloševič ca preşedinte al Iugoslaviei, în oc-
tombrie 2000, căutam o alternativă democratică. L-am vizitat pe Zoran Djindjić 
(foto), liderul Partidului Democrat. El a studiat în Germania şi a fost prieten cu 
Willy Brandt. Partidul său aderase la Internaţionala Socialistă. Am căutat să 
intrăm în contact cu Vojislav Koštunica; el era atât un liberal occidental care 
credea într-o presă liberă, un sistem judiciar independent şi democraţie multi-
partită, şi în acelaşi timp un naţionalist sârb, adesea critic cu alianţele occiden-
tale, dar fără legături cu vechiul Partid Comunist. 
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41. În scrisoarea sa din 8 septembrie 2004, prim-ministrul Erdogan a declarat: 
„În preambulul statutului PPE există o referinţă la concepţia creştină a ome-
nirii şi a conceptului creştin-democrat al societăţii. AKP va respecta această 
prevedere în măsura permisă de statutul propriu şi în conformitate cu Tratatul 
constituţional al UE“. I-am pus următoarea întrebare: „De ce AKP nu se numeş-
te Democraţii Musulmani, aşa cum noi în PPE ne numim creştin-democraţi?“ 
Răspunsul lui a fost clar: „Nu putem folosi niciodată religia noastră în numele 
partidului pentru că oamenii, mişcările şi partidele fac greşeli şi acest lucru ar 
avea un efect devastator asupra religiei“. În schimb, AKP se autodefineşte ofi-
cial drept democrat conservator.

42. Partidele portocalii au obţinut majoritatea în Parlamentul Ucrainei. Preşe-
dintele Viktor Iuşcenko şi prim-ministrul Iulia Timoşenko au participat la Sum-
mitul PPE de la Lisabona în 18 octombrie 2007. Ei s-au angajat să formeze 
împreună un guvern „portocaliu“ şi au mulţumit liderilor noştri pentru sprijin 
precum şi pentru recunoaşterea Holodomor (foametea forţată). În 1932 şi 1933, 
milioane de victime nevinovate au murit de foame în Ucraina din cauza ordine-
lor regimului lui Stalin.
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43.  Mihail (Mişa) Saakaşvili, preşedintele Mişcării Unităţii Naţionale (MUN) 
din Georgia a depus în mai 2007 candidatura pentru aderarea la PPE. Când am 
întrebat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii ONG-urilor georgiene dacă 
ei consideră această ţară îndepărtată ca fiind una europeană, unul dintre ei a 
răspuns: „Georgia nu îşi poate permite să nu fie o ţară europeană. Dacă Georgia 
încetează să mai fie europenă, atunci ea va înceta să mai fie o ţară.“

44. Senatorul John McCain – de asemenea preşedinte al Institutului Republican 
Internaţional (IRI) – a deschis uşa pentru o cooperare strânsă între PPE şi IRI. 
McCain este convins de importanţa relaţiilor puternice între UE şi SUA.
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