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Сажетак

ДискрепанцијамоћиизмеђуЕУиземаљакандидатаје
енормнатејепотребнозапитатисеколикостварнеслободе
земљекандидатиуопштеимајууприступнимпреговорима.
УрадусеНоваЕвропасагледавакаоново-вековнаиимпери-
јалнаструктураупроцесупроширењасасвојомопширном
истрогомполитикомусловности.Крозпроширење,Унијаје
умогућности да докажу своју контролу над нестабилним
и сиромашнимсуседима.Утемељеннатимпредусловима,
мотиврадаједаприкажеспољнуполитикуЕУкаопотпу-
ноимперијалистичку.НовеземљемогуприступитиЕУ,али
наконштодозволеимплементацијусвеширелистеуслова
узаконодавнисистем.Саформалнимусвајањемцелокупног
европскогзаконодавстваирегулацијановеземљенепостају
једнакесастаримземљамаЕУ,негопостајуколоније.Циљ
радаједоказатидакрозвештуупотребуполитичкеиеко-
номске условностиЕУдобива економску контролу над не-
стабилними осиромашенимделом континента и нове др-
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жавепостајуновеколонијезатојерувозестраневредности
ицивилизацијскемоделебеззадршкеибезкритике.
Кључнеречи:ЕУ,империја,колоније,Балкан.

1.Увод

Уданашње„времебеде“(Хелдерлин)земљејугоисточ
неЕуропе су земље „самоколонизирајуће“ културе, са те
жњом ка „колонизацији свести“ јер као увознице страних
вредностиицивилизацијскихмоделаточинесадивљењем,
безкритичкоготпора.Таквеземљевидесебекаоевропске,
неупотпуности,алиикаоДругост.Таквосхватањејепред
условзачудноватиновиидентитетмодернизацијекојесаме
себинамећу.ПосредницинационалнихдржаваиБриселапо
седујунеобичнудвострукулојалност;премасамомпројекту
проширењаЕУкојизахтевапроменупостојећегидентитета
тепремаочувањувластитогидентитета.Пројектпроширења
садржикомплетстандардизованиходговорапоматрицибез
обличногадминистративногјезикапомешане,сједнестране
саполитичкимидејамаомеђудржавнојсарадњи,владавини
права,поштивањуразличитости,једнакостиислободисвих
грађана,анадругојстранитосутехничкиподациоспеција
лизованимподручјима.Унијадајемоделе,аземљекандида
тисуихдужнеприменити.КористећитерминологијуШекла
ЕУстваранорме(„norm-makers“),аодземаљакандидатаза
ЕУсеочекуједабудуприматељитихнорми(„norm-takers“)1 
кроз преношење европских правних стечевина и њихових
спровођењакрозстратегије,акцијскеплановеиусклађивање
домаћегзаконодавствасаевропским. 

Натајначинидеологијакојасепропагираподразуме
вапродорзападнихвредностиудругеделовесветаодносно
вестернизацију.Акоземљекандидатинеобликујусвојуза
једницупозападнимстандардима,онисеприказујукаоин
фериорни,назадни,Други.Хегеловимречима„газисехума
нитетногама“јерсенова“идеологијасуверенитета”темељи
нанепризнавањудругогакојимислидругачије.Натајначин
целијугоистокЕвропесепроматракаопросторизмеђуин
клузивностииексклузивности,какоекономскитакоиукул

1 J.Checkel,„Norms,Institutions,andNationalIdentityinContemporaryEurope“,
InternationalStudiesQuarterly43,83–114,1999.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 45-69

47

турномпризнању.Тојекључразумевањапарадоксановепо
литикеразноликостикојупромичеЕУ.Коликојетаквоста
њеразличитоодтемељнеидејеЕвропе,којасе,јошодКанта,
залажезапитањејавногдобра.ИзаоваквеЕвропестојиис
кључивоинтерескрупногкапитала,аненикаквеплемените
идејетеодтаквеЕвропеобичниљудиувеликојмеринемају
користи.

2.Империјалнеевропскеаспирације

Под империјом се обично подразумева подручје које
контролираметрополаформалнимприпајањемилиразли
читим облицима економске и политичке доминације. Кон
тролатакођерможебитиостваренаикрозразличитекомби
нацијевојних,економскихикултурнихсредстава,формал
нимилинеформалнимпутем,мекомиличврстоммоћи,или
комбинацијомобе,даклепаметноммоћи.Истотако,статус
перифернихдржаваунутаримперијенијеједнакјернекезе
мље имају приступ процесу одлучивања и ресурсима, док
седругедрженадистанциилисучакподвргнутеотвореној
дискриминацијииексплоатацији.

Најчешће,центаримперијеимацентрализованувладу,
уравнотеженуекономијуиобједињенуполитичкулојалност,
докпериферијаимаслабувладу,неуравнотеженуекономи
јуивисокнивоподељенеполитичкелојалности.Периферија
добива колонијални статуспремамоћномцентру јер сена
перифернеземљегледакаонаДруге,каонестабилнесуседе
којетребапреобратитиодварварау„добре“грађане.Коло
нијалниположајнових земаљауприступнимпреговорима
видљивјеунамериЕУдадобијеполитичку,асамимтими
економскуконтролунаднестабилнимиосиромашенимде
ловимаЕвропекрозвештеполитичкеиекономскеусловно
стикојеземљеуприступнимпреговоримаморајуиспошто
вати.ТаквимпоступцимасеумањујенајвећаснагаЕвропе,
наимењенплурализамиразличитост.

Империјалнааналогијадајетемељзаописивањеразво
јамоћинатемељунеједнакостиињезиноуправљањекулту
ралнимразличитостима.ДискрепанцијаизмеђуЕУиземаља
кандидатајеогромна,такодајеупитнаноминалнаслобода
којуземљекандидатиимају.Сваказемљанастојисвојимза
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конимазаштитиилиодржатимоћсвоједржаветејеусагла
шавање са европским законодавством чешће привидно не
гостварно.Алиитојеприкривеноправилокојејесуштина
империјалних односа и њихове структуралне асиметрије.
Унутар„новогсредњевековногцарства“2перифернеземље
функционишуподdefacto (иакопонекадиdeiure)ограни
ченим суверенитетом. Зиелонка је мишљења да се Европа
требапроматратиизперспективецарства,3ане„неиндити
фикованогполитичкогобјеката“и„постмодерневладавине.“

Упроцесупроширењанаистокијугоисток,почетком
21.векаЈошкаФишер јенагласиода јепотребнооснивање
„центрагравитета“изкојегбисестваралеевропскеилипо
литичкеинтеграције сакрајњимциљемстварањаевропске
државе.Његоваперспективаједеоетатистичкогпогледапо
којем европска интеграција делује прогресивно кадаУнија
добива прерогативе вестфалског типа државе, јединствене
централневладекоја контролишетериториј са јаснимгра
ницама,сазаједничкомевропскомвојскомиполицијом,је
динственимевропскимграђанством,заједничкимтржиштем
изаједничкомсоцијалномполитике.Самимтимочигледно
једаземљецентраиземљепериферијенемајуистиположај.
ПолитичкафедерацијаунутарУнијесвејемањемогућазбог
кризе у ЕУ, економских проблема, опасног политичког ба
лансирањеиинституционалнеригидности.РечимаДавида
Милибанда ЕУтребабитиусмеренакастварању„модела
моћи“,ане„суперсиле.“4Потребноједасевишеусмерина
унутарње,аненавањскеизазове,преинституцијенегоиде
але.ЕУнијеуспелакомбиноватичврстуимекумоћјерније
постигнутојединствоуразличитостиимеђусобнасолидар
ностчланова заједнице због сувишеизраженогпротекцио
низма,енергетскенесигурностиинеконтролисанемиграци
јекаорезултатаконфликта.

2 Термин„новогсредњевековногцарства“првијеупотребиоOleWaever,‘Im
perialMetaphores:EmergingEuropeanAnalogies toPreNationState Imperial
Systems, in:O.Tunander, P.Baev andV. IngridEinagel, (eds.) Geopolitics in
Post-WallEurope:Security,TerritoryandIdentity,Oslo&London,1997,p.61.

3 J.Zielonka,Europe asEmpire: nature of theEnlargedEU,OxfordUniversity
Press,Oxford,2006;JanZiolenka, Europeasaglobalactor:empirebyexample?
InternationalAffairs,84:3,pp.471–484,2008.

4 D.Miliband,EUmustbecomea‘model’power,TheGuardian,2007,15,11.http://
www.theguardian.com/world/2007/nov/15/eu.politics
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Политичкимелитамапредстојиприлагођавањеупро
цесу урушавања вестфалског система који је усмераван на
концентрацијумоћи,хијерархијеисуверенитетаијасноод
ређеногидентитета,јасноодређенихграницаиновогобли
касредњевековногцарства,сапреклапајућимауторитетом,
подељеним суверенитетом, неједнаким институционалним
аранжманимаимултиплициранихидентитетаимекихгра
ничнихзонакојисуподвргнутиширокоутврђенимрегула
тивама.ЦелаУнијаследимодел„извоза“односноусклађива
њазаконаимоделауправљања.

Хијерхијскаструктурауправејеисувишенеприлагође
нановомсредњевековномокружењу,узизраженуструктуру
санкцијаикоманде,анеиницијативаимотивацијаинепри
хватајусефлексибилнијиоблициекономскеиадминистра
тивнеуправекакобиосталиконкурентниидоследни.Меко,
прилагодљиво, аненепроменљивоичврсто законодавство
требабитинормакојојсетежи,економијаморабитибазира
нанастимулисањураста,аненацентралнојредистрибуцији
илиригидниммерамаштедњекојесекаоуказширеизБри
села.Суоченасапотенцијалномнестабилностизбогсвојих
сиромашнијихимањесигурнихсуседа,Унијаће,каоисвако
царство,наставитиширењекакобиосигураласвојеподручје
извансвојихграница.5 

Империјалниобликфункционисањавидљивјеипреко
улогеевропскогпарламентакојииакојејединотелоизабра
нихпредставника, свемањеима важности, а са све већим
изгледима да се попуни представницима евроскептичких
странака.Желилисепроменаимперијалногобликафункци
онисањаЕУ,убудућностибиполитичкаелитаЕУтребала
тежитистварањудемократијенадругимпринципима,ане
самобитифокусирананапредставничкудемократију.Пот
пунојезанемаренсегментјавнерасправе,разменамишљења
ујавнојсфериидавањамогућностимасамимграђанимада
будуупозицијисупротставитисеодлукамателаЕУ.

Сампроцесприступаиприступнихпреговораимаоб
лик диктатуре и подређивања нових чланица збогшироке
листеусловазаулазакуЕУ,аземљекандидатинемајувелик
простор за преговоре или за одбацивање услова. Најшири

5 J.Zielonka,IstheEUDoomed?,PolityPress,Cambridge,2014.
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условјепоштoвањеиуспоставадемократскогсистемаодно
сноширокосхваћенастабилностинституцијакојегарантују
демократију, владавину закона, поштивање и заштиту ма
њина,сходноКопенхашкимкритеријумимаиз1993.године.
Штавише, приступање Унији претпоставља стварање еко
номских,политичкихиинституционалнихуслова потреб
нихзаконсолидовањеновогобликнаметнутогобликадемо
кратије.Стриктнаусловноступриступнимпреговоримана
водиназакључакдајеспољнаполитикаЕУимперијалнајер
јекрозтајпроцесУнијаумогућностиконтролисатинеста
билнеисиромашнесуседе.ПримарностустварањуЕУМоне
јевидеоуинституцијамазакојејесматраодауправљајуод
носимаизмеђуљудијерсуонестварнистубовицивилизаци
је.6Предностједатаизградњиинституција,анеекономских
икултурнихвезасациљемдасепостепенокрећекаизград
њиевропскогграђанства.Унијаимавишеслојнуимултицен
трализовану структуру управе. Различите невећинске ин
ституциједоминирајунадслабимевропскимпарламентом,а
нијемогућенисагледати,осимубирократскимпокушајима,
стварање европскогdemosa или стварању европског јавног
простора.ЧланицамаЕУнедостајеосећајтранснационалног
политичкогјединстваизаједничкогглобалногциља.7

Унији недостаје јак и кохерентан осећај културног
идентитета,докпроцесиглобализацијесасвојиммасивним
приливомрадникаикапиталапредстављајупроблемзаодр
жањеминимумасуверенитетаихијерархијскогодлучивања.
Евробирократе и управна тела Уније настоје свим силама
одржатинивоконтроленадглобализацијскимпроцесимаи
задржатисуверенитетунутарсвојихграница.Затосуиве
ликанастојања,успркосогромнимпротивљењимазаувође
њеодређених обликацентралне европске владе, не само у
областимавањске,монетарнеисоцијалнеполитике,већиу
областимаодбране,законодавстваиунутарњихпословасаме
Уније.

Упркос службеним ставовима, процес проширења је
усмерен ка остварењу замисли ЈошкеФишера, односно ка
стварању темеља за европску федералну државу. Процес

6 J.Monnet,Mémoires,Fayard,Paris, 1976.
7 Z.Bžežinski,Amerika-Kinaisudbinasveta,strateškavizija,Albatrosplus,Beo

grad,2013,стр.130.
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проширењаузобавезноиспуњењеacquiscommunautaire,од
носноимплементацијеилиусклађивањапреко30000закона
домаћегзаконодавствасаевропским,усмеренјенастварање
јединственогтржишта.

3.Изједначавањесфередруштваидржаве

РечимаХанеАренд,обележјенашегвременајеодсуство
илинеуспехпокушајамишљењатеизједначавањамишљења
ипамети,технолошкедовитљивостииинструменталнера
ционалности,подизговоромизградњедржавекаоколекти
витетатеизједначавањесфередржавеидруштва.Међутим,
заједништвонијенештоучемуљудиискреноделују,већсе
намеће,полазећиодлажнепројекцијелажног„ми“.Јошна
почетку20.века,Веберуказуједасеслободаидемократија
могуостваритисамотамогдепостојиодлучнавољанарода
дасенедозволидасењимевладакаостадом.Јесмолиутоме
успели?Имамолидовољновољеиснаге„мислити“незави
снооднепостојећегивиртуелногсветакојисепреносипреко
медија?Сфераполитикеодавнојепосталаоквирунутаркога
сеукрштајуразличитиоблицисимулације.Бодријарговори
осимулакруму–системусимулацијакојипреобликујуре
алност.Нестајепринцип,аостајесавршенабаналност.Зато
данасинисмодалекоодоногштоМаркузеназиваједноди
мензионалним светом.Сада смо уфази хегемонизма, добу
покоравањаистомпринципу.

Детерминизамнијенеизбежан,слободамишљењаооб
ликовањусветаускладусамаксималниммогућностимани
једетерминисанасудбинасвакеособе,дакле,заслободусе
требаборитидокјошувекимамољудскости,докнисмопо
сталигенетскимодификовани,односнодоктежимооблико
вањуиразвојудруштваидржавепомеричовека.Човекгуби
исебеиобликовањесебекаодруштвеногбићаакосепре
пустипослушностиипокорности.Ниједовољнопроменити
светјерсетоионакодешава,честобезнашегсуделовања.
Алипроменасамасеморатумачити,схватитииприметити
дасесветнебимењаобезнасиданебипостаосветбезнас.8  

8 А.Ginter,Zastarelostčoveka,Nolit,Beograd,1985.
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Изузетно је јакамоћи памфлетизма као онемогућава
ње независногмишљења које тежипретварањумноштва у
послушнумасукојунаокупудрживојничкадисциплинаи
низнепрекиднопонављанихфраза,атојемогућејерсуљу
дечешћепокреталаирационалнаодрационалнихрјешења,а
масесувишезаслепљењедабиимседозволилопоступање
повластитимизборима.9 

Људи се теше чињеницомшто су под заштитом, ми
слећидасусамиизабраливластитескрбнике....утаквомси
стемуграђанизатренутакизлазеизовисности,какобиод
редилигосподаре,азатимсевраћајууовисност.10Тешкода
семожерећидаданаснародвлада,наименародсамобира
онекојивладају.Увеликојеприсутна“идеологија”патерна
лизма,апремаТоквилуиКантупатернализампочиванаато
мизиранојибеспомоћнојмаси,тј.нанепунолетствучовекаи
непоштовањуњегових слобода. Заједница је увек снажнија
одпоретка,властје„негдедругде“,анеукључнимполитич
ким институцијама. Патријархална и традиционалистичка
култура,замењенајеуниверзалистичкомидејомприпадно
сти европској заједницинарода која дубоко у себи садржи
бежањеодслободе.СамтајбегјепоФромупотпунаравно
душностспрамслободе,њезиногпојма.Тежитислободизна
читежитиуклањањупрепрека,боритисезаличнуслободу
значинедозволитиданасспречавају,данасискориштавају
илипоробљавајудругиљудичији суциљевидругачијиод
наших.

Још јеМаркс, следећиХегеловуфилозофијууказивао
да је заслободучовекапотребанслободансвет 11 те јекао
категоричкиимперативслободеистицаозахтев“дасесруше
свиодносиукојимајечовекпонижено,презрено,поробљено
инапуштенобиће”.12 

Онајконијесамосвестан(слободноисамоделнобиће)
онјошнијечовек,тејеостаосамоприроднобиће.Акони
сиусебиимаододатнеснагедапостајешчовјеком(јерјето
мукотрпанпроцескоји трајечитавживот) јер једоспетик

9 I.Belin,Četiriogledaoslobodi,FilipVišnjić,Beograd,1992.
10 N.Bobio, Liberalizam idemokracija,BibliotekaErazmus,Novi liber,Zagreb,

1992.
11 G.V.F.Hegel,Pravniipolitičkispisi,Nolit,Beograd,1981,стр.216.
12 K.Marx,F.Engels, Raniradovi,Naprijed,Zagreb1961,156.
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себикаочовекујединиистинскизадатак,ондасиостаопуко
ништа.13Очигледно,многојелакшезависитиоддругихнего
мислити,расуђиватииодлучиватисамзасебе.Уиндивиду
алномиуполитичкомживотуслободајемноговишетерет
негоповластица.Власткојанасебепреузимаодговорност
одлучивања“потискујуиуништавајуисамсмисаослободе,
алиослобађајучовекасвакеличнеодговорности”.14 

Иакосакривениподплаштомнапреткаицивилизациј
скогдостигнућамогућејевидетиобрисеполитичкогтотали
таризмаукојемсеодређујештабииндивидуатребалаучи
нити,адатоштоурадибудеизложеноочимамоћиибуде
подсталномприсмотромиконтролом.Снaжнасууверавања
дасесиромаштвоибедаморајуподносити јерсесвемора
жртвоватизбогвеликогциља–националнеслободе,држав
ногитериторијалногинтегритета,садајезамењенауласком,
безалтернативеуЕУ.

Једноод главнихобележјанационалногкарактера зе
маљазападногБалканајеподложност„колективнојгрозни
ци“15 каоoбликподаничкекултуре. Затоинисмоумогућ
ности „видети стварност онаквом каква јесте, и пре свега,
разбити митове и илузије које нас приморавају да посма
трамо себе, ствари и ситуације туђим очима.”16Хегеловим
речником,човекјетакомногострандасеодњегасвеможе
направити те је способан за најбудаластија сујевјерја или
највећехисторијскоиполитичкоробовање.17Човекуникада
нијетешкосвојенеразумнеиаморалнерадњерационализо
вати(оправдати),тј.дасебиидругимадокажедасуњегови
поступциразумни,чакијединомогући.Њему,нијетешкода
сепонашаирационално,алимујеготовонемогућедасвојим
акцијаманедаизгледразумнемотивисаности.18 

Токвил изнад људи види огромну старатељску власт
којасесамабринедаимосигуравазадовољстваидабдинад
њиховомсудбином.Онајеапсолутна,свеобухватнадосит
ница,уређенапрописима,далековидаиблага.Личилабина

13 M.,Kangrga,Švercerivlastitogživota,Republika,Beograd,2001,стр.257
14 E.Kasirer,Mitodržavi,Nolit,Beograd,1972,стр.280292.
15 J.Cvijić,Balkanskopoluostrvo,SANU,Beograd,1987.
16 K.Kosik,Dijalektikakrize,NIPMladost,Beograd,1983,стр.122.
17 G.V.F.Hegel, Ranispisi,VeselinMasleša,Sarajevo1982,стр.23.
18 E.From,Zdravodruštvo,Rad,Beograd,1980,стр.83.
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очинску власт, кад би јој сврха била даљуде припреми за
живот,алиона,тежисамотомедаихнепроменљивозадржи
удетињству,желећидаимдајеиодређује,бринео сигур
ности,задовољавањиховепотребе,водињиховеглавнепо
слове,управљањиховомделатношћу,уређујенаслеђивање.
Можелиихсасвимослободимукедамислеитрудадаживе?

ТешкоседанасможеговоритиоКантовојкрилатици
„sapere aude“ тј. имај храбрости да искажеш свој властити
ставкојићешбранити,ибудичовек.Немогуће једачовек
поштуједругогчовекааконепоштујесебе.Моралниили
бералнинапредакподразумевапроширењенашегсмислаза
суосећањемпремаљудскимбићимакојапатеикојасуинсти
туционалнопонижена.Свесевишегубииндивидуалнојер
сесталноцентралнојвластипризнајуноваправаилијепу
штајудаихсамаузметеграђанима“непреостајениенергије
нивременазаполитичкиживот”докимјеприватниживот
удемократијамапунделовања,пунжељаипослова.19Бледе
старелојалности,новесенамећу,атрадицијесемењају.

Изразита је асиметријаодржавањаимонополизовања
процесакојеполитичкеелитеуимевладепроводеуЕУна
субјективноудаљенојбриселскојпозорнициидемократске
партиципацијеграђанаиравнодушности,чакиапатијегра
ђанаунијеокоодлукаевропскихтела.Хабермаспримећује
данедостајеграђанскасолидарносткојаовисиопроцесима
учења које се може потакнути перцепцијом економских и
политичкихнужноститедаграђанитребајуактивнопарти
ципиратиузаједничкомпроцесудемократскогодлучивања
којиидепреконационалнихграница.20Општаевропскагра
ђанскасолидарностнеможенастатиакосоцијалнеразлике
измеђудржавачланицапостанутрајнеструктурнезначајке
измеђусиромашнихколонијаибогатогцентра.Унијанијеу
могућности осигурати “униформностживотног стандарда”
будућидасеонаодносисамонараспонваријацијасоцијал
нихусловаживотаприхватљивогизперспективедистрибу
тивнеправедности,аненауједначавањекултурнихразлика.
Јошод70ихгодина20.векатеоријазависности јепредви

19 A.deTocqueville,OdemokracijiuAmerici,Informator,Fakultetpolitičkihzna
nosti,Zagreb,1995,стр.616.

20 J.Habermas,TheCrisisoftheEuropeanUnion:AResponseCambridge,Polity
Press,2013.
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деладаћебогатеземљекојесеналазеу„центру“глобалног
тржишта контролисати и задржавати у стању сиромаштва
неразвијене земље „на периферији“ система.21 Док сувере
нитетподразумева апсолутнуконтролу територије управ
номсмислу,defactoјевладавинаунутарсопственихграница
ограничена.Испуњавањемкритеријаиусловакојидугороч
ноидунаштетусамедржаве,новепотенцијалне,алиинеке
одновихчланицаЕУ,добровољнодајудеосвогсуверенитета
ипостају„квазидржаве.“22Умеђународномпореткудржаве
универзалнонерасполажунеограниченимсуверенитетом,а
нисунисведржавеједнаке.Територијалност,суверенитети
једнакост,владајућипринципитогидеалногсистема,често
суилузијазатојермеханизамглобалнепроведбеједноставно
непостоји.Малеислабедржавесеуосигурањусвојихин
тересаодржањадржавностипозивајунамеђународноправо,
доквеликесилепроводеполитикусвојихинтересакојичесто
нисуусаглашенисамеђународнимправом.Софистиковано,
сакривено иза универзалних идеја демократије, слободе и
једнакости,међународнаполитикасесводинаТукидидову
обсервацијупре2500годинадавеликирадеоноштожеле,а
малионоштоморају.

Бивши председник Чешке Вацлав Клаус види прое
вропскуполитикусадашњечешке владе,како ју јеназвао
„повлађивањеБриселу“,каоњегов,алиипораз10милиона
Чеха.Онвидидодирне тачке саЕУи тоталитарнимкому
нистичкимсистемомучињеницидаевробирократенисуу
стањуизвућипоукеизкриза.КлауснаглашавадаЕУЛиса
бонскимспоразумомпрестаједабудеЕУнационалнихдр
жаваипостајеунијагубернијаипровинција.Увеликонагла
шаванеЕУдотацијеизеврофондовазаразличитепрограмеу
Чешкој,пратимасовнакорупција,анеутичунапросперитет
земље.23Потпунодруго виђење своје земљеимадруги че
шкиполитичар,припадникевробирократије,ШтефанФиле,

21 Dž.Naj,Kakorazumevatimeđunarodnesukobe,Stubovikulture,Beograd,2006,
стр.15.

22 „Квазидржава“јебившаколонијакоја једобиланезависностодимперије
теједобилапризнањеодУНкаосуверенедржавепомеђународномправу.
Видиу:R.H.Jackson,Quasi-States:Sovereignty,InternationalRelations,and
theThirdWorld,CambridgeUniversityPress,Cambridge1990,стр.21.

23 http://www.media1.rs/politika/1459615/2776195/Klaus_Ulazak_u_EU_poraz_
Ceske
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ЕУкомесарзапроширење.Поњему,улазакњеговеземљеу
ЕУјетрансформисаоЧешку,вратиојенадуидостојанство,
слободуисигурностдасеусмеренаразвојсопственихидеја
теслободузаразвојпунихпотенцијала.

4.Прелазакизнационалногунаднационално

Свевишесеистичепросторкаодимензијанационал
недржаве.Просторимаапсолутниприоритетуполитичком
имагинарном националне државе.24  Простор који је битан
увременастајањановихдржавасадајеистотаковажанза
ЕУкојаосмишљавазаједничкипројекатзаприхватањеили
колонизирањепериферногпросторау заједницу европских
народа.Какобисенапредовалокаевропскиминтеграцијама,
националне елите указују на потребу „жртвовања“ нацио
налногпросторуимевишихциљева„европскеперспективе“
којиводепобољшањуживота.Политичкеелитеимајууло
гуколонијалнихелита,реформатора,проводитељазападних
вредностииолигархакојисебесхватајукаоменаџеризапо
слениутранснационалнојкорпорацији.25Постојећаполитич
каелитакојанијениреволуционарнанииновативна,тежи
бирократскојстабилности,односноцентализованојконтро
ликаојединомтемељузаефикасноуправљање.26 

Стварностсеобликујепремапримарномциљупридру
жењаевропскојпородицикаоноваврстаидеологије, „иде
ологија суверенитета.“ Сви демагози, понајпре на Балкану
знајудајемасумогућепокренутиакојојсепонуди“ваљан”
емотивниразлогјеррационалниразлозитешкопокрећума
се.Несамодаихнећепокренути,већсечовјекмасанећени
бавитирационалнимразлозима.Рационалносепотискујеиз
колективнеперцепцијеиакције.Појединциумаси,премаЈа
сперсовоммишљењу, доживљавају “свими”као “ја”.Маса
немислиништаинећеништа,већживиусликамаистра
стима.”27

24 S. B.Morrs,Svetsnovaikatastrofa,Čigojaštampa,Beograd,2005,стр.30.
25 А.Дугин,Четвртаполитичкатеорија,MIRPublishing,Београд,2013.
26 ZBžežinski,Amerika–Kinaisudbinasveta,Albatrosplus,Beograd,2013,стр.

173.
27 K.Jaspers,Opštapsihopatologija,Prosveta,Beograd,1990,стр.601.
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УданашњесевремеоспоравајувезеБалканаиЕвро
пе заборављајући да је Европа јединствен спој грчке, рим
скеихришћанскетрадицијекојујеуправоВизантсачуваоу
средњемвеку,докјеЗападноЦарствонесталоподнајездом
варвара.Временомјеиовајпросторпромениорасположење
премаЕвропи јер се бриселскебирократе, претворноиде
кларативнозаговарајузадемократијуиљудскаправа,алисе
стварнозалажузаинтересесвојихземаља,амногочешћеза
интересекорпоративногкапитала.Исамеполитичке„елите“
радопотенцирајутоодређењедоказујућидасуспремнине
критичкиусвојитизападнеобрасцетесвакимиспуњавањем
задатих обавеза бити ближе „европској породици народа“,
поистовјећујућитајпроцессапроцесомнеопходнемодерни
зацијекаоједногодглавнихинтересадруштванаБалкану.

МедијскисенаовомпросторуулазакуЕУпредставља
каопрелазакизпериферногуевентуалносредњеразвијено
друштво након испуњења која условљавају стандарди ЕУ.
ВеликаопасностнапутукаЕУјеначиннакојисеонпре
зентујеиличакнамећејавности.Идејауласкауевроатланске
интеграцијепосталајеидеолошкаосновазасвакуврстуде
ловањатекаошторанијенијебилодруштвенопожељно„не
слагање”сацрвеномзвездом,садасенаистиначингледана
онекојинисузанову(илидругачијеобојану)жутузвезду.

Лакше остваривање циљева политичке олигархи
јеусмеренојена„заборав“и напостојањаразликеизмеђу
слободеудруштвуи самовољедржаве јер је то темељдо
бробити државе и друштва, па и самих појединаца, те их
свакодневно уверавати да није све већи број људи у зави
сномодносуспрамдржаве.Владајућојелитијелакшеупра
вљатизависним,негонезависнимпојединциматејеукри
знимпериодималакшеуправљатииманипулисатимасама
иодуговлачитисаодлукамајерсенатајначинлакшеможе
пласиратинамераиумањитикритика јавности,астворити
околностиукојимаћевеликапопулацијаграђанаверовати
уисправностполитичкиходлука.Политичкеелитесекори
стеидејама,симболимаипароламаусвојимнастојањимада
владајуљудима,адаонитонезнајуилидатоганисусвесни
тезбогтогаговоримапрворазреданзначајзаонекојеимају
властимоћ.Техникеманипулацијеусмеренесукапотица
њунесигурностиистраха,напетости,сукобаунутаргрупа,
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недоследности у ставовима те раскорака између званичне
идеологије и стварног понашањаљуди. Урушавањем једне
идеологијеиширењемнеолибералногпројекта,проузрочен
јераскид,дошлоједопрекидатесеконтинуитетмораоне
како „надоградити“. Реконструкција унутарњег и вањског
европскогпросторадонелајенове(илипојачаластаре)диле
ме,суочавањаизаплете.Трансформисаоседотадашњиоб
ликкапитализма,створенајеновасоцијалнаструктура.Хо
ћелиодговориводитикаредефинирањунекиходтемељних
стубова властитог идентитета (нпр. социјалног пројекта) у
имеприлагођавањазахтевимадоминантногнеолибералног
пројектаглобализацијеуприлогвладавинеправаилињего
верелативизације?Усоцијалнојсфериизраженојенезадо
вољствограђаназбогерозијесоцијалногмоделаиувећавања
егзистенцијалненесигурности.Европа јеушлаудинамику
страха,уместодинамикенаде.28 

ДанасграђанисвемањеверујуидејидајеЕУзаједнич
ки пројекат изградње демократије, мира, добробити, а све
вишеаренаукојој седржавеборе засвојенационалнеин
тересе на темељу зеро сум логике, ситуације у којој успех
појединцаповезансаизборомдругих.Политичкаелитазе
маљазападногБалканаконстантноочекујеентузијазамкод
грађанаокоприкључењаЕУобразлажућитакавприступкао
јачање свог европског идентитета и раскид са прошлости.
Збогсвегатогаинечудидајеполитичкојолигархијиуци
људанародпостанемасаљудинеспособнихдасамостално
мисле, невешти да владају својим нагонима, необразовани
дауправљајујавнимпословима,неорганизованиуостваре
њусвојихинтереса.Сведокмасанемамогућностконтроле
политичкихелитамисесамо„играмо“демократије.29Људи
суобманутиидеосвојеслободепредајубилокомејерсепо
везујупредопасности.Али,икаднемаопасности,онисеи
даљевезујуипредајуурукеонимакојихоћењимавладати.30 
Господариидејакористеидеједаизазовужељенепоследице,
желепроменуупонашањумасе јеронисвојувољуигруп

28 A.Severin,„TheFutureoftheEU:ANeedforNewVision“,InternationalePolitik
undGesellschaft,2006,No.1,p.14.

29 Масајеизразкојисекористизаизражавањепрезира.ВидиS.B.Morrs,Svet
snovaikatastrofa,Čigojaštampa,Beograd,2005,стр.172.

30 L.Tolstoj,DnevniciII,Prosveta,Beograd,1969,стр.116.
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ниинтереспретварајууистину.Фромјетакођерупозоравао
дајесвестпросечногчовекауглавномлажнасвестисастоји
сеодфикцијаиилузија,акојистварностиустваринијени
свестанинеможепостатисвестанреалностиизафикција.31 
Човекјесклонизгубитислободу,адатоганијесвестанили
какобирекаоГете,никонијетакобезнадежнозаробљенкао
оникојипогрешновјерујудасуслободни.

Није сепронашлавеликапричаоослобођењуинема
природекојојсеможетевратити.ГледајућипремаЗападуу
потразизаонимприродним(закојесетврдилоданепосто
ји) земљезападногБалкананисунашленишта.32Потребно
јеуверитијавностдаствариморајупостатигорепренегоће
постатибољејерћеполитикастабилизације,либерализације
иизградњаинституција,правнедржавеивладавинеправа
довестидослободеипросперитета.Добравестјенепожељна
вестјербииздобревестимогланикнутиноваидеја,анове
идејесувеликеопасностизавладајућеелите.Наметањеста
воваиуверењаљуди,кључнајеполугамоћијерјемоћ„на
терати“људедамисленаначинвладајућеструктуре.Људи
натемељу,заправо,туђихставовадајупристанакзаимпле
ментацијуодређенемере,одкојихимсведоједненеидуу
прилог.

Људинетеженитисрећи,нислободи,ниправди,већ
пре свега сигурности.И управо зато човекжртвује слобо
дунекимдругимпогодностимаи вредностима каошто су
безбедност,статус,напредак,моћ,врлина,правда,једнакост,
братствоидругевредностимакојесунеспојивеспостизањем
индивидуалнеслободе.33Појединацтежислободикојамуиз
мичетесесвемањеговориослободи,асвевишеонапретку
којипостижемоупроцесуприближавањаЕУисигурности
којућемодобитикадпостанемоформалноиправнодеоЕУ,
теправедностииједнакостикојеутемељенеузаконимаима
тисведржавеувеликојевропскојзаједници.

Потребнојеразмишљатионовимопасностимакоједо
лазе,несаилузијамакојеумирујумасе,већсачињеницом
да данашњи систем глобализације одбацује чак и идеје да

31 E.Fromm,Psihoanalizaireligija,Jasen,Nikšić,2002,стр.56.
32 I.Dichev,„ThePostCommunismCondition“,PresentationatDubrovnik,1990.
33 I.Belin,Četiriogledaoslobodi,FilipVišnjić,Beograd,1992,стр.248.
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јемасепотребноумиривати.Требалижалитизанестанком
световасноваинадаилистваратинове?Доксестарисве
товираспадају,кошмариостају,ализатојерсуихствориле
структуремоћи.

ГрађаниземаљазападногБалканатежесоцијалдемо
кратскомоблику транзиције, док је политичка елита скло
нија неолибералној форми. Политичка елита, занемарује
друштвенуреалност,потребеитражењаграђанатепоказују
помањкање веза са реалношћу, у ствариживе само у свом
реалном свијету који је далекоодреалног свијета грађана.
„Наши“политичарикаоданевидеилинежелевидетидасу
владајућеевропскеполитичкеелитеограниченеусхватањи
мавластитихдруштава,потребаграђана,коренакризе,раз
лога за повећано насиље, јачање ултрадесничарских снага,
отпора према даљњиминтеграцијама.Како се таква елита
можебавитипроблемимадруштаваизванЕУ,њиховим(на
шим)транзицијскимпроблемима,кризама,сукобимаипро
налажењуодговораглобалнимизазовима?Сдругестранеу
високобирократизованомамбијенту, конформитет, опрези
повлађивањемпретпостављенимачестојетемељнапредова
њуукаријеридокселичнахрабростиприватнаиницијатива
миноризираиисмејава.

Политичкаједнакостзахтевавладавинувољенародау
складусаодлукомвећинетезаконодавствокојесетемељина
потребамадруштваокојимаоноусвојојукупностиодлучује
само.34Таправнаначелавишенисуусупротностиснацио-
налнимпосебностима,већпроизлазеизспецифичногзајед-
ничкогделовањадуховностинарода.Наопштојразиниузро-
кеописаногстањамогућејетражитиинаћиучињеници
даодувекусветупостојиразликаизмеђужељеногживота
ионога који семожеостваритиупостојећимживотним
околностима.Тедвевизијеготовосеникадпотпунонепре-
клапају,аљудскабиисторијамоглабитипротумаченакао
трајнипокушајсмањењаразликаизмеђутедвепредоџбе.У
томконтекстуЕУможесе,дакако,схватитикаосаставни
деотогаспектачовековесудбинеиприродногтокакултур-
но-повесногконтинуума.

34 G.G.Gervinius, Einleitung inderGechischtederNeunzehtntenJahrhunders, 
Frankfurt,1967.
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Политичкиидентитетграђана,безкогЕУнеможеде
ловати,стварасесамоунаднационалном јавномпростору.
Таквообликовањесвестинијемогућеелитистичкимобразо
вањем„одозго“инијесемогућепроводитиадминистратив
нимодлукама.ЕУјемеханизамбирократскогуправљањаи
рестриктивнерегулације,анегарантдоброгживота.Кризу
идентитета нужно је решити надилажењем оквира нацио
налнедржаветеуспостављањемпаралелнихмеханизамапо
литичкеделиберације.ХабермаспредлажедасеЕвропавеже
узгаранцијутемељнихправаивредностикаоштосуправо
наобразовање, социјалнуправедност, аутономијуипарти
ципацију. Зањега су, европско грађанскодруштво, јавност
изаједничкаполитичкакултура,уистинуизграђене,довољ
непретпоставкезаполитичкозаједништвоЕвропе.Његово
промишљањејепокушајпревладавањапостојећеполитичке
збиљејерполазиодпретпоставкедајенационалнадржава,
пачаки кад је демократска, дошладо границе своје дело
творностијервишенеможе„политичкиукротитиглобално
неспутаникапитализам“. Можелисеутаквомстањуоси
гурати главно постигнуће суверених националних држава
утемељенонапросветитељствутеусмеренокасмањењупо
литичкевласти?

Пут до превазилажења законодавног дефицита мора
битиутемељеннастварањеевропскејавнесфере,каомре
жекојапружа грађанству свихчланица једнакумогућност
суделовања у процесуфокусиране политичке комуникаци
је.35Демократско законодавство захтева двоструки контакт
измеђуинституционализованеделиберацијеидоношењаод
лукакрозпарламенте,судовеиадминистративнателасјед
не стране, и процеса неформалнемасовне комуникације, с
другестране.

ЕволуцијаинтеграцијеуЕврописасобомдоносииево
луцијусистемазаједничкихвредности.Заблуденастајузбог
привидадајеуЕУ,уњенојидејииупракси,примаранси
стемвредностиутемељеннабољиткучовека,каопојединца
и као члана заједнице.Ипак, данас је најважније  увећање
капиталаисвејеизражениједруштвообесправљених,глад
нихи јаднихљуди,каоновекласакојасеформира.Уовој
фазинеолиберализманемогућејесагледатибилокакавсаве

35 J. Habermas, EsejioEuropi,Školskaknjiga, Zagreb,2008,стр.40.
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зарадникаисиндикатауинституционалнојборбизавласти
таправа,абитнополитичкоустројствоостајесилавластии
симбиозанасиљаиосиромашења.

5.Закључак

Премакласичнојњемачкојфилозофијикоја јетрагала
закореномзла,правабитзласеодносинаподизањепарти
куларитетананивопринципа.Уданашњевремесепартику
ларитетзападногсхватањажелипоказатикаоуниверзално
прихватљивобразацкогјепотребноприхватити,саприма
томнауниверзалниморал„људскихправа“иекономскихза
конаотвореногислободногтржишта, социјалногпрогреса
итехнолошкогразвоја.Притометребаистакнутидасепо
литичкеодлукезамењујутехничкимидаместополитичара
заузимајутехничариименаџерииполакоидемопремадобу
потпуногукидањаполитике.Колонизацијајеигракојајена
метнулакаоињезинафикснаправилакојасеморајупошто
вати,аизборанематенеманислободе.

Ускладусатаквомперспективомисампоступакпри
кључењамогуће је проматрати као колонизацијски процес
и саме свестиљудии територија.Уперспективинамерног
политичког далтонизма „напредни запад“ с позицијемоћи
гледана„заосталиистокијугоисток“инамећесвојеправо,
врлочестоиобавезуда„заосталомјугоистоку“прописујеи
намећемоделезаконодавногпоретка,начинапромишљањаа
тимеиобликовањеидентитета.Изапросветитељскерацио
налностиицивилизацијскенарцисоидности„напреднаЕвро
па“осуђује,прозиваикажњавазаосталенародеБалкана.На
мерноисвесносепотискујереалнаи занемаренаблискост
земаљанаБалканунакојојсеизаснива„моћнаонтологија
Балкана“(МаријаТодорова),анамећесеприказБалканакао
разбијеногбродакојиусебисадржиобиљенеслогеинетр
пељивоститенеткоспољаморадагадржинебилипотонуо
(ИсидораСекулић).

ЕУимаобрисеновогсредњевековногцарства,пренего
супердржавевестфалскогтипа,алијепродуженаруказапа
даподруководствомАмерике.ЕУјеразличитостполитич
кихзаједништваилојалности,мултипликованихидентите
та, економске хетерогености и нејасних граница, а држава
вестфалскогтипаимајаснуструктурухијерархијесаједним
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центрум управе, културном и економском хомогеношћу те
утврђенимграницама.Данаснационалнеелитепропагира
ју„жртвовање“националногпросторауимевишихциљева
„европскеперспективе“каопривлачанемотивниразлог,као
залогбољебудућности,аликаообликновеврстеидеологије.
Исадајерационалнопотиснутоизколективнеперцепције.

Колико је европска перспектива у данашњем тотали
тету,којијеокренутпротивхуманизациједруштвамогућа,
тешкојерећи,ализаслободусечовекмораборитиимора
јежелети.Многијеинежелејерсматрајудајеимају,анико
нијетакобезнадежнозаробљенкаооникојипогрешноверу
јудасуслободни.Мериласавременогдруштвасуусмерена
напотпунобрисањечуђењаиучењезастрпљивоипокорно
подношењекритичкинепромишљених,укорењенихпојмова
као темељаманипулацијељудима.Из темеља јепољуљана
човековасамосвестисаморазумевање,ачовексенебориза
својеочовечењевећсусепрепустилипроцесупретварања
људиустадоплашљивихивреднихживотињакојенећеима
тиништаодслободеудемократије.Остајесамотихапатња
и„болбезимена“(Хегел)неактивностиупоремећенојдру
штвенојвезииискљученомсмислумогућегизбављења.

Мишљењејеглавнооружјеуборбипротивбирократ
ских сила друштва („друштво никога“, „власти никога“) у
борбизастварнуслободуиаутономијупојединаца.Потреб
но је научити мислити на нов начин како би се могао од
упретипоследицамауспонадруштваумодерномдобукоје
јеосвојило„јавнусферу“иискључујемогућностделовања.
Уместоделовањадруштвоодсвојихчлановаочекујеодређе
нуврступонашања,намећућибезбројнаправилакојаимају
зациљ„нормализацију“својихчланова,присиљавајућиих
на послушност која искључује спонтано деловање или из
ванреднадостигнућа.Друштвенименталитет који је усме
ренсамона„администрирање“,искључивјеичакпогубанза
деловањеиистинскиполитичкиживот.

Заговарање европеизације у свим сферама друштва
производи процесе да становништво трајно подноси про
тивречностизмеђупринципаињеговогспољнегприказива
ња.СветскабанкаиММФсууспешноосмислиликонцепт
„структурних прилагодби“ које државе морају проћи како
биспасилеекономијуодкризе.Устварионисебиземљеу
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развојупокоравајунатемељулажнихпретпоставкииотво
ренимизнудамастемељномпорукомакожелитеспаситидр
жаву,продајетеје.

Новеземљекандидатинису“освојене”каоправеколо
није,већсуонепозване,каосиромашнеинеуређенеземље
дасепридружеЕУ.Наконзавршенихприступнихпрегово
ра,тимдржавамајепонуђенодаучествујуутелимакоједо
носе одлуке у ЕУ.Ипак, дискрепанција у моћи између ЕУ
иземаљакандидатајеенормнатејеилогичнозапитатисе
коликајестварнаслободаземаљакандидатауприступним
процесима.Њиховопристајањена законодавствоЕУ је ви
шепривиднонегостварно,алипреварајетемељимперијал
ниходносаињенеструктуралнеасиметрије.36)Затојеило
гичнодаперифернеземљеимајуdefacto(понекадиdejure)
ограниченсуверенитет.Суверенитетћебитиупрвомреду
нарушен прихватањем великог броја закона чиме се мења
самаструктурадруштвајерсеобликујепремасхватањима
западноевропског законодавства. Колонијална перспектива
јевидљиваидоношењемнајновијегзаконаорадукогКон
федерацијаслободнихсиндикатавидикаооблик“робовла
сничког”система.ПоновомЗаконуорадуновчанапримања
запосленихћебитисмањена,колективниуговорипрестати
даважеурокуодшестмесеципослеусвајањазаконскихиз
мена,арадсиндикатапрактичноукинут.ОваквеизменеЗа
конаорадутражестраниинвеститоријероваквеусловерада
немогуувестиусвојимземљамавећсамоуколонијама.Да
бисенационалнараднакласаучинилаатрактивном,атимеи
„погодномзапродају“требаосигуратинајнижепалтеинај
вишинивопослушностисамихрадника.37)

Какосеможеговоритионапреткукадасусведржаве
различитеилифункционишуразличито?Морасејавитине
слагањаиприближавањакојасудефинисанагеографским,
историјским и постојећим културним обрасцима. Додатна
колонизацијајеузрокованаглобализацијскимпроцесимако
јиимоћнијимдржавамаодузимајусуверенитет.Националне
државе европског типа карактеришу границе које су исто
добно војне, економске, културне и функционалне. Прела

36 J.Zielonka,Europe asEmpire: nature of theEnlargedEU,OxfordUniversity
Press,Oxford,2006.

37 V.Robinson,Podsticanjepoliarhije,Albatrosplus,Beograd,2012.
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закграницезначиулазуимперијилидругачијеекономско
подручје,другачијузаједницуиразличитисетфункционал
нихобележјаодобразовања,социјалнеполитикеизаконо
давства. Та територијална подударност различитих облика
границањенјекарактеристичанелемент,алиипринципле
гитимитета.Границе,каоједноодважнихобележја,нацио
налнихдржавагубесвојуважностуласкомуЕУитребајуда
нестанукаоисвестодобровољнојколонизацији.Државеу
колонијалномобликунемајуструктурудржавуиразвојкоји
самеобликујузбог„нужностиинвестицијапосвакуцену“,
којесу,краткорочноисплативеинвеститору,адугорочноне
потичудруштвениразвој.ДанасјеЕвропабриселска,англо
саксонска, будући да 2000 англосаксонских лобиста врше
притисакнаЕУикојипромовишуинтересевеликихмулти
националнихкорпорација,акојимајециљудасенародисво
денараднуснагу.Европаманипулацијесвестиједалекоод
идејеЕвропекојасезалагалазаслободуиуздизањечовека,
заумнисвет,ГетеовскуЕвропуочувањаразличитостијезика
икултура.Увеликојеприсутнаколичинавестибеззначајао
којимасеконстантнодебатира.Другимречиматребанапра
витиспектаклодинформацијакојебидржалеграђанеуста
њухипнотисаности.38)Хегеловимречникомреченољудина
тајначингубепредставутоталитетаиизтеперспективеони
нисуумогућностинидасесхватисимболичностнекепојаве.

Устањухипнотисаностиграђанства,политичкаелита
проводиидејеотвореногдруштваиотвореногтржиштапро
давајући земљиште, државна предузећа и рудна богатства,
политичкекорупцијеисвевећегзадуживања.„Предају“се
друштвенабогатствастваранагодинама,долазерачунико
је јемогућеплатитисамоновимзадуживањемираспрода
јомстратешкихинституција.Наметнутајеприватизацијапо
свакуцену, алипомерисамонеких.Уимепотребе заин
вестицијамастранекорпорациједобивајунапоклоннајбоља
предузећа, банке, а при томе огромна маса радника остаје
безпосла.Ипоредсвеганудисе„развој“и„напредак“акосе
продасвештојеудржавномвласништву,каоисампростор
идржавноземљиште.Народимасенуди«слобода»,«демо

38 Z.K.Brzezinski, BetweenTwoAges:America’sRole in theTechnetronicEra,
VikingPress,NewYork,1970.
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кратија»идобровољноропствоузаменузањиховунезави
сностиресурсе.Алтернативесусанкције,изолацијаибом
бардовање.
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VesnaStankovicPejnovic

EUROPEISATIONFROM
COLONIALPERSPECTIVE

Resume

TheEUaccessionprocesshasoftenbeenhandledinadic-
tatorial fashion: thecandidateswerepresentedwitha long list
ofconditionsforentranceandtheywerehardlyinapositionto
negotiatetheseconditionsletalonerejectthem.However,oneof
theEU’sconditionsforentrancewastheestablishmentofawor-
kabledemocracy.Asthe1993EUsummitinCopenhagenstated:
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candidatestatesmusthave“stabilityofinstitutionsguaranteeing
democracy, the rule of law, human rights, and respect for and
protectionofminorities.”Moreover,joiningtheUnionwasame-
ansofcreatingtheeconomic,politicalandinstitutionalconditi-
onsunderwhichanewdemocracycouldconsolidateandpersist.

EUisneo-medievalempireratherthanakindofWestpha-
liansuperstatewithelementsasavarietyofpoliticalunitsand
loyalties,multiple identities, economic heterogeneity and fuzzy
borders.InWestphalianorderwehaveaclearhierarchicalstruc-
turewithonecentreofauthority,culturalandeconomichomo-
geneity,militaryimposition,containmentandfixedexternalbor-
ders.TheUnionisincreasinglyactedinoverlappingcirclesand
alongavariablegeometry.Facedwithpotentialinstabilityfrom
itspoorerandlesssecureneighbours,theUnion,justasanyot-
herempire,willkeeponexpandinginordertosecureitsenviron-
mentoutsideitsborders.Theconceptof‘core’goeshand-in-hand
withtheconceptof‘periphery’.Theyareliketwosidesofacoin
thatcannotbeseparated.Thosecountriesthatformthecoreare
ononesideofthecoin,whilethoseunwillingorunabletojointhe
coreareontheotherside.However,crossingtheEast-Westdi-
videduringtheColdWarwaslikeenteringatotallyalien,ifnot
hostile,empirewithdifferentlawsandadifferenteconomy,edu-
cation,ideologyandculture.Bridgingthisgapisseenascrucial
fortheEU’senlargementpolicytosucceed.

TheEUaccessionstrategyisbasedonastrictconditiona-
lityprinciple.Applicantstatesareconfrontedwithanever-gro-
winglistofconditionsthatwouldmakethemcompatiblewiththe
currentmembersandfit them into theexisting system,and the
Uniondoesitsbesttohelptheapplicantcountriestomeetthese
conditionsbyprovidingfinancialhelpandhumanexpertise.

TheUnioncurrentlyactsinconcentriccirclesandvariable
geometricpatternsduetovariousopt-outsnegotiatedbyindivi-
dualMemberStatesintheareasofforeign,monetaryorsocial
policy.Atthesametime,itslawsandregulationsareincreasingly
beingappliedbeyondtheEU’sborders,particularlyintheBal-
kansapplicantstates.TheUnionalsolacksastrongandcoherent
senseof cultural identity.Becauseof this there is a significant
disjunctionbetweentheUnion’sfunctionalandterritorialboun-
dariesand itwouldbedifficult toovercome thisdisjunctionby
thecreationofacoregroup.Infact,thecreationofacoregro-
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upislikelytocomplicate,ratherthansimplify,relationsbetwe-
enindividualEU’sMemberStatesbecauseanadditionalsetof
co-operative frameworkswould be added to the existing ones.
Moreover,andprobablymorecrucially,globalisationhaseroded
thecapacityofanyintegratedpoliticalunittomaintainadiscre-
tepolitical,cultural,oreconomicspacewithinitsadministrative
boundary.Economicsovereignty,inparticular,hasbeeneroded
bymassiveinternationallabourandcapitalflowsthatconstrain
individualabilitiesofgovernmentstodefendtheeconomicinte-
restsoftheirunits.
Keywords:EU,imperia,colonies,Balkans.
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