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Introducere
Volumul Epoca Mitterrand şi impactul său asupra construcţiei
europene realizează o analiză a omului şi preşedintelui François
Mitterrand, a politicii sale interne şi internaţionale iniţiate în
timpul celor două mandate prezidenţiale (1981 -1995), precum
şi a contribuţiei acestuia la procesul de relansare al Europei
comunitare.
În elaborarea sa am utilizat metoda ipotetico-deductivă.
Mai exact, pornind de la premisele contribuţiei epocii
Mitterrand la procesul de construcţie europeană, am definit pe
de o parte epoca Mitterrand, iar pe de altă parte, am identificat
rolul jucat de către omul şi epoca Mitterrand în relansarea
procesului de construcţie europeană.
Cercetarea care stă la baza acestui volum porneşte de la
întrebarea: “Care a fost corelaţia dintre epoca Mitterrand şi procesul de
construcţie comunitară?”, iar ipoteza este: “Preşedintele Mitterrand a
determinat deblocarea şi relansarea construcţiei europene, iar epoca
Mitterrand a creat la nivel intern (în Franţa) şi extern (la nivel mondial)
premisele necesare acestei relansări”.
Pornind de la această ipoteză se poate stabili o relaţie
între două variabile, şi anume: epoca Mitterrand şi procesul de
construcţie europeană. În fapt, se creează legatura dintre o
cauză şi un efect. În acest sens, contribuţia epocii şi a
preşedintelui Mitterrand la construcţia europeană devine
variabilă explicativă, independentă, în timp ce, accelerarea
procesului de construcţie comunitară devine variabilă
dependentă. Dacă progresul construcţiei europene reprezintă
propriul său indicator, contribuţia epocii Mitterrand la acest
progres, poate fi reflectată prin acţiunile interne, internaţionale
şi mai ales comunitare iniţiate de către preşedintele francez.
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De cele mai multe ori, când se face referinţă la construcţia
europeană, se are în vedere prezentul şi viitorul său incert, şi de
foarte puţine ori, în medii restrânse şi specifice, istoria şi esenţa
sa. Ori, aşa cum istoria a demonstrat-o de nenumărate ori,
cunoscând trecutul, poţi anticipa viitorul. De aceea, este indicat
să se aloce o analiză mult mai amplă conjuncturii în care s-a
produs procesul de construcţie europeană şi cu atât mai mult
pilonilor şi factorilor care au contribuit la realizarea sa.
Personalitate marcantă, om de cultură veritabil, intelectual
de marcă şi mai ales un magistral om de stat, François
Mitterrand rămâne în istoria Franţei, drept reformatorul
societăţii franceze moderne.
Printr-o serie de reforme interne marcante, de natură
economică, democratică, socială sau culturală, unele dintre ele
controversate, preşedintele Mitterrand a fost cel care a pregătit
societatea franceză pentru trecerea în noul mileniu, punând
bazele unei economii competitive şi productive, a unei societăţi
democratice şi liberaliste.
Pe plan internaţional, preşedintele Mitterrand a reuşit să
recâştige gloria diminuată a Franţei, transformând-o într-o
putere regională demnă de a fi luată în considerare chiar şi în
contextul unui sistem bipolar, însă contribuţia sa majoră rămâne
demersul de relansare şi consolidare al construcţiei europene.
În acest sens, prin spiritul său vizionar, preşedintele
Mitterrand a avut capacitatea şi viziunea de a conduce destinul
Franţei, precum şi pe cel al comunităţii europene spre zorii
noului mileniu.
Convingerea sa că viitorul Franţei trece prin cel al
construcţiei europene, în contextul Războiului Rece şi ulterior al
noii ordini mondiale ce urma să fie stabilită, îl determină pe
preşedintele francez Mitterrand să iniţieze şi să aplice o serie de
măsuri şi reforme interne care să faciliteze drumul Franţei în
demersul său comunitar.
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Dacă la nivel intern, preşedintele Mitterrand şi guvernul
de stânga au fost adesea criticaţi pentru linia politică urmată,
mai ales în domeniul economic şi cultural, pe plan internaţional,
preşedintele Mitterrand a reprezentat o personalitate
emblematică în timpul Războiului Rece, un susţinător al
valorilor şi principiilor democratice, precum şi un veritabil
partener de discuţie pentru cea mai mare parte a statelor lumii.
Prin crezul său european, discursurile susţinute în direcţia
relansării şi consolidării procesului comunitar, şi mai ales prin
reformele şi tratatele iniţiate şi susţinute, preşedintele francez
François Mitterrand alături de alţi lideri comunitari de marcă,
precum cancelarul Germaniei Helmut Kohl, va rămâne în
istorie drept unul dintre părinţii Uniunii Europene.
Prin urmare, scopul acestui volum a fost să analizeze în ce
măsură epoca Mitterrand (omul, precum şi politica internă şi
internaţională a Franţei sub preşedinţia sa) a produs deblocarea
şi relansarea procesului comunitar.
Conform conceptului operatoriu izolat, aspectele legate de
contribuţia epocii Mitterrand la progresul comunitar sunt
grupate în jurul a trei axe:
- Dimensiunea ideologică – crezul lui François Mitterrand în
ceea ce priveşte necesitatea susţinerii şi dezvoltării
comunităţii europene.
- Dimensiunea ritualistă – acţiunile concrete întreprinse de
către preşedintele Mitterrand care au avut impact asupra
procesului comunitar.
- Dimensiunea consecinţelor – consecinţele epocii Mitterrand
asupra procesului de construcţie europeană.
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