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САМИТОТ ЕУ-БАЛКАН НЕ ГИ ИСПОЛНИ ОЧЕКУВАЊАТА

Сараевско разочарување

Особено поразувачко беше отсуството на каков и да е предлог за
надминување на трите клучни блокади што стојат пред
ЕУ-интеграцијата на регионот: грчкото противење за преговори со
Македонија, односите меѓу Србија и Косово и политичката криза во
Босна и Херцеговина

Сараевската средба меѓу ЕУ и земјите од западниот Балкан,
одржана на 2 јуни, имаше цел да донесе нова енергија во процесот
на пристапување на регионот кон ЕУ и да помогне да се решат
некои од регионалните проблеми, особено политичката блокада во
Босна. Наместо тоа, се чини дека оваа средба го донесе сосема
спротивното. Неформалниот состанок заврши само по три часа, му
недостигаше дневен ред, јасна цел и беше, општо гледано,
хаотичен.

Веќе извесно време беше познато дека на средбата нема да
учествуваат големите ЕУ-калибри, кои можеа да испратат вистински
сигнал за обновена европска определба и интерес за регионот.
Фактот што само неколкумина премиери и шефови на држави се
појавија на состанокот, додека најголем број ЕУ-земји не испратија
дури ни министер за надворешни работи, испраќа сигнал дека
регионот е паднат на листата со ЕУ-приоритети.

Средбата не беше заклучена ниту со Сараевска декларација, како
што се надеваше шпанското претседателство, и тоа во суштина
остава определба за понатамошното проширување само кај
претставниците на ЕУ, додека земјите-членки испратија многу
поамбивалентен сигнал. Нејасно е каков е тој „нов дил“ сигнал за
Балканот, како што министерот за надворешни работи на Шпанија,
Мигуел Анхел Моратинос, се изрази, од проста причина што се чини
дека ЕУ не му понуди на регионот ништо што веќе и претходно не
се наоѓа на агендата од 2000 година наваму.

Особено поразувачко беше отсуството на каков и да предлог за да
се надминат трите клучни блокади што стојат пред
ЕУ-интеграцијата на регионот: грчкото противење на отворање
пристапни преговори со Македонија, односите меѓу Србија и Косово
и политичката криза во Босна и Херцеговина.

И покрај тоа што се зборуваше за специјален претставник на ЕУ за
регионот, никој не беше именуван. Специјален претставник е добра
идеја. Специјален претставник може да помогне регионот да се
врати на мапата на ЕУ. Освен тоа, специјален претставник може да
помогне да се поврзе стратегијата на проширувањето на ЕУ со
нејзините напори во справувањето со постконфликтниот ангажман
во Босна, Косово и во Македонија. Поврзувањето на овие две
политики во голема мера би ја подобрило ефикасноста на ЕУ.
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Конечно, ЕУ во регионот работи земја по земја, без да признае дека
постојат врски. Некој што е способен да преземе регионална
иницијатива би бил од голема помош. Се разбира дека е значајно
кој би бил специјалниот претставник. Тоа би требало да е некој што
има политичка моќ во ЕУ и кој е почитуван во регионот.

Името што се појави во неодамнешниот текст на „Гардијан“ беше
Педи Ешдаун, што не е сосема добар избор. Иако тој ја има
политичката тежина неопходна за да се биде ефикасен, како што
можеше да се види во Босна, неговата инструментализација на
пристапувањето кон ЕУ во оваа земја имаше долгорочни негативни
последици (пропаднатата полициска реформа). Овој имиџ не му го
носи неопходниот респект во регионот. Наместо него, би било добро
да се види свежа фигура на Балканот.

Засега, конференцијата во Сараево се чини дека го потврди
синџирот на главно катастрофални иницијативи за Босна во
последните години, од процесот Бутмир до априлската посета на
Сараево од страна на претставници на ЕУ и на САД. Двете донесоа
премалку резултати, а наместо тоа го потврдија впечатокот дека ЕУ
се обидува проблемите во регионот да ги реши ад хок и без јасна
одлучност. Овој последен настан во Сараево се чини ја потврди
пораката, а таа не е онаа што ЕУ и шпанското претседателство
сакаа да ја пренесат.

Пишува: Флоријан Бибер
(Флоријан Бибер е политички научник за меѓуетнички односи,
етнички конфликти и национализам со фокус на Балканот. Во
моментов предава источноевропска политика на универзитетот во
Кент, Велика Британија, на катедрата за политички и меѓународни
односи)

Жана П. Божиновска
Светлана Јовановска
Контакт: euro@dnevnik.com.mk
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              *Ве молиме впишете ја шифрата и притиснете испрати
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