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UE, faţă cu un nou pericol:

Secesionismul

V

ictoria secesioniştilor
flamanzi în alegerile
locale din Belgia şi apelul
liderului lor a reaprins
temerile privind posibile
schimbări de graniţe în
interiorul Uniunii Europene,
cu consecinţe imprevizibile.
Liderul Partidului Națio

nalist Flamand (NV-A), Bart
De Wever, devenit primar în
Anveres, a afirmat că în locul
federației care este astăzi Belgia,
și-ar dori o ”confederație” în
care flamanzii din nord să aibă
parte de independență fiscală,
împărțind cu valonii din sud
doar anumite atribuții, precum
politica externă sau apărarea.
Teza separării Flandrei de
Valonia mai săracă nu este
nouă şi a fost preluată în
recenta campanie prezidenţială
de la Paris de Marine Le Pen,
candidata extremei drepte,
care susţinea că Franţa ar trebui
să întindă o mână Valoniei,
alipind-o. Regele Albert al IIlea a atras însă atenţia că, dacă
Belgia dispare, aceeaşi soartă o
va avea şi Uniunea Europeană.

Iar pericolul nu pândeşte
doar din inima UE, ci şi din
sud. Refuzul guvernului de
la Madrid de a acorda mai
mulţi bani pentru regiunea
Catalonia i-a determinat pe
membrii Parlamentului din
regiune să voteze, cu o largă
majoritate, organizarea unui
referendum pentru ruperea
de Spania, după alegerile
parlamentare
anticipate
din 25 noiembrie. Drept
urmare, Madridul a dizolvat
legislativul regional. Însă patru
parlamentari catalani au cerut
Comisiei Europene, printr-o
scrisoare trimisă comisarului
Viviane Reding, să pună în
vedere Spaniei că nu poate
utiliza forţa militară pentru
a opri Catalonia să se separe.
La Madrid, scrisoarea a fost
ridiculizată. Numai că scânteia
s-a aprins şi în Ţara Bascilor,
unde prăbuşirea socialiştilor
a dus la o victorie în alegerile
regionale a partizanilor
secesionismului,
Partidul
Naţionalist Basc (PNV) şi
Bildu (coaliţia stângii radicale).

Între timp, dezbaterea a
contaminat şi Marea Britanie.
Cum şeful guvernului de la
Londra, David Cameron,
a acceptat organizarea, în
2014, a unui referendum
pentru independenţa Scoţiei,
ministrul spaniol de externe,
Jose Manuel Garcia-Margallo
y Marfil, a avertizat public
că, dacă Scoţia va deveni
autonomă, va rămâne în afara
UE, putând să facă o cerere
pentru readmitere, care se
aprobă doar cu unanimitate.
Ceea ce ar fi aproape imposibil
de obţinut.

Tendinţe secesioniste s-au
manifestat şi-n nordul Italiei,
dar şi în Grecia, acolo unde,
la sfârşit de iulie, localnicii
de pe insula Icaria din Marea
Egee luau în calcul alipirea
la... Austria. Ipoteza a fost
catalogată de oficialii eleni
drept un „mit”. Dacă icarienii
ar vrea totuşi, cu adevărat, să
nu mai fie teritoriu grecesc, ci
austriac, Viena ar trebui să îşi
modifice Constituţia şi să preia
şi partea Icariei din datoria
Greciei, adică aproximativ 250
de milioane de euro.
Mădălina Firănescu
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