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CUVÂNT DE DESCHIDERE
Dr. Gheorghe MARIN∗
Tema aleasă de organizatorii sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice a Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, centrată pe procesele de integrare europeană din domeniul
securităţii şi apărării, reprezintă o problematică de actualitate pentru România şi pentru instituţia
militară. Astfel de teme şi abordări ne sincronizează cu evoluţiile şi transformările importante din
comunitatea academică militară europeană şi euroatlantică şi contribuie semnificativ la
fundamentarea deciziilor legate de politicile de apărare şi de securitate ale statului român.
După cum este bine ştiut, dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene, la
începutul anului 2007, a încheiat etapa integrării de jure a sistemului militar românesc în cele mai
importante structuri de apărare şi de securitate internaţionale contemporane: Alianţa Atlanticului
de Nord şi Uniunea Europeană.
Dincolo de aceste aspecte formale, calitatea de membru al NATO şi UE ne oferă acum
posibilitatea de a participa la principalele schimbări din domeniile securităţii europene şi
euroatlantice, de a fi implicaţi direct în operaţiile şi misiunile militare, precum şi în proiectele şi
iniţiativele de modernizare a capabilităţilor de apărare derulate de Alianţă şi de UE. Din această
perspectivă, aş dori să evidenţiez principalele transformări din cadrul politicii de securitate şi de
apărare a Uniunii Europene, pornind de la premisa creşterii importanţei acestor evoluţii pentru
mediul de securitate regional şi global.
Politica de integrare europeană în domeniul securităţii şi apărării îşi are rădăcinile în
istoria celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea. Tratatele constitutive ale Comunităţilor
Europene evidenţiază ca priorităţi salvgardarea şi asigurarea păcii, unificarea economică în
folosul tuturor cetăţenilor rezidenţi în comunitate prin crearea unei pieţe interioare europene,
întărirea coeziunii economice şi sociale a UE, precum şi aspiraţia spre o “uniune politică”.
Ca urmare a semnării Tratatelor de la Roma, construcţia europeană s-a concentrat,
preponderent, pe aspectele economice, iar, de-a lungul a peste patru decenii de integrare, subiecte
ca apărarea şi securitatea europeană nu au fost dezvoltate în tratatele europene. Într-un astfel de
context, în condiţiile în care securitatea Europei Occidentale a fost realizată preponderent prin
intermediul NATO, Zbigniew Brzezinski a numit Europa “un protectorat militar de facto al Statelor
Unite”1.
Schimbările majore produse de sfârşitul Războiului Rece au determinat, în cele din urmă,
Comunitatea Europeană să iniţieze elaborarea unei politici externe şi de securitate comune. După
1990, UE a început să privească politica externă şi de apărare nu doar ca pe o simplă aspiraţie de
viitor, ci ca pe o completare necesară a integrării economice şi politice, fapt care a fost consfinţit
prin adoptarea Tratatului de la Maastricht (1992).
În Tratatul de la Maastricht este prevăzută, pentru prima dată în evoluţia structurilor
comunitare, necesitatea dezvoltării domeniului, precizându-se: “Politica Externă şi de Securitate
Comună (PESC) cuprinde totalitatea problemelor privind securitatea Uniunii Europene, inclusiv
stabilirea, în perspectivă, a unei politici de apărare comune, care ar putea conduce, în viitor, la o
apărare comună”. Problema a fost dezvoltată în Tratatul de la Amsterdam (1997) prin definirea
misiunilor de tip Petersberg ca modalităţi principale de intervenţie militară în cadrul Politicii
Europene de Securitate şi Apărare (PESA). Potrivit art.17-2 al acestui tratat, sarcinile tip
Petersberg includ “misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de menţinere a păcii şi misiunile
forţelor luptătoare pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii”.

∗
1

Amiral profesor universitar, Şeful Statului Major General
Brzezinski, Zbigniew, “Living With a New Europe”, în National Interest, 60, vara 2000.
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După aproape un deceniu de evoluţie, PESA a intrat în faza de maturitate instituţională şi
operaţională, fapt confirmat atât de numărul de operaţii derulate sau în curs de desfăşurare”2, cât
şi de conţinutul dezvoltărilor conceptuale şi al proceselor de realizare a capabilităţilor de apărare
ale UE.
Dacă în primii ani de existenţă a PESA nu a existat un cadru strategic de fundamentare a
modalităţilor de utilizare a instrumentului militar, treptat, Uniunea Europeană a făcut paşi
importanţi în această direcţie. La sfârşitul anului 2003, a fost adoptată Strategia europeană de
securitate, în anul 2004, Headline Goal 2010, iar, la sfârşitul anului 2006, miniştrii apărării din
statele membre ale UE au aprobat Viziunea pe termen lung (Long Term Vision).
Faptul că dezvoltările UE în zona militară şi de securitate au caracter de noutate, fără un
trecut consolidat, este un atu important: abordările actuale pot fi utilizate la elaborarea
documentelor de planificare strategică. Pentru exemplificare, am selectat două elemente asupra
cărora merită să ne oprim, date fiind posibilele învăţăminte pe care le putem reţine pentru propriile
dezvoltări din domeniul planificării apărării. Este vorba de logica centrată pe capabilităţi
(capability driven) a proceselor de dezvoltare a capacităţilor de apărare, implementată de Agenţia
de Apărare (AEA), şi de modalitatea de elaborare şi implementare a Viziunii pe termen lung.
Înfiinţată în 2004, Agenţia Europeană de Apărare este un actor relativ nou în peisajul
instituţional european, de natură interguvernamentală, care îşi propune să realizeze, pentru prima
dată la scară europeană, un proces integrat şi coerent de dezvoltare a capabilităţilor militare.
Această agenţie a fost creată pentru a asigura concordanţa dintre resursele militare necesare
operaţiilor de gestionare a crizelor şi capabilităţile de care dispun statele membre ale UE.
În acest scop, Agenţia Europeană de Apărare acţionează pentru redirecţionarea alocaţiilor
bugetare destinate apărării către domeniile actuale şi viitoare de modernizare a sistemelor
militare, cum ar fi renunţarea la abordarea pe platforme de armamente şi introducerea celei
fundamentate pe capabilităţi, creşterea coordonării, cooperării şi direcţionării actorilor implicaţi
(planificatori militari, piaţa armamentelor, cercetare şi dezvoltarea, industria de apărare etc.)
pentru realizarea unor efecte maxime cu resursele la dispoziţie.
În scopul orientării proceselor de investiţii şi de dezvoltare a capacităţilor militare, Agenţia
Europeană de Apărare a coordonat elaborarea şi adoptarea primei Viziuni pe termen lung din
istoria UE (Long Term Vision/LTV). Documentul, care este rezultatul eforturilor coordonate ale
structurilor militare şi de cercetare din UE, a fost adoptat de miniştrii apărării în octombrie 2006.
El conturează nevoile viitoare ale UE de capacităţi militare pentru ducerea acţiunilor militare
clasice (situaţiile de conflict de înaltă intensitate) precum şi de componente apte pentru misiuni de
prevenire şi de gestiune a crizelor: dezarmare, stabilizare, reconstrucţie post-conflict, evacuare a
resortisanţilor UE şi intervenţie umanitară pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale sau
produse de acţiuni ale omului. Viziunea evidenţiază necesitatea ca operaţiile PESA să se
desfăşoare pe baza unei abordări şi planificări integrate, prin coordonarea instrumentelor civile şi
militare la dispoziţie, pentru realizarea obiectivelor de politică externă şi de securitate ale UE.
În acelaşi timp, acest document este prima abordare pe termen lung a domeniului militar al
Politicii Europene de Securitate şi Apărare, care urmăreşte să asigure redirecţionarea dezvoltării
capacităţilor militare europene pentru următorii 20-25 de ani. În acest scop, s-a pornit de la
investigarea tendinţelor principale de evoluţie a situaţiei globale, realizată de Institutul pentru
Studii de Securitate al UE de la Paris3, a mediului militar, viitor pe baza expertizei Comitetului
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Până în prezent, UE a iniţiat 20 de misiuni de gestionare a crizelor (militare şi civile), din care 11 sunt în derulare.
Cele mai importante misiuni militare desfăşurate sub auspiciile UE până în prezent au fost ALTHEA (în BiH) şi
EUFOR RD Congo; urmează ca în curând să fie lansată EUFOR TCHA/RCA (Ciad/Republica Central-Africană), una
din cele mai mari misiuni din Africa în sprijinul ONU. Misiunile cele mai reprezentative din domeniul civil (poliţie,
justiţie, stat de drept) sunt EUPOL Afganistan, EUPOL COPPS (Palestina) şi EU JUST LEX (Irak).
3
Evaluarea situaţiei globale, realizată de Institutul pentru Studii de Securitate al UE de la Paris, ca parte componentă a
procesului de elaborare a LTV, a fost extinsă într-un raport de dimensiuni considerabile, publicat sub formă de carte
(“The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025?”), precum şi pe site-ul institutului, la adresa www.isseu.org/books/NGP.pdf.
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Militar şi a Statului Major Militar ale UE, şi a tendinţelor semnificative din domeniul ştiinţei şi
tehnologiilor cu aplicativitate în domeniul apărării.
Pe baza investigării posibilelor evoluţii ale mediului global, Viziunea pe termen lung
defineşte influenţele lor asupra operaţiilor militare viitoare ale UE. Ca o caracterizare sintetică a
operaţiilor viitoare de gestionare a crizelor, se apreciază că acestea vor fi expediţionare,
multinaţionale şi multi-instrument4. Pornind de la necesitatea asumării responsabilităţilor de actor
global, UE îşi propune să realizeze capacitatea de proiectare a forţei la distanţe strategice şi în arii
de operaţii austere, pentru a contribui la prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de criză. Această
dezvoltare este necesară şi pentru că reacţia la ameninţări şi combaterea lor implică mutarea
“primei linii de apărare” în afara UE şi lupta împotriva surselor generatoare de criză acolo unde
apar şi se manifestă.
Având în vedere că niciuna dintre ameninţări nu este pur militară şi nici nu poate fi
combătută doar prin mijloace militare (conform Strategiei de securitate), Viziunea pe termen lung
evidenţiază necesitatea ca UE să abordeze comprehensiv răspunsurile la diverse provocări la
adresa securităţii prin combinarea instrumentelor „soft” şi „hard” de putere şi influenţare pe care
le are la dispoziţie. Această utilizare simultană a mijloacelor civile şi militare de prevenire şi de
gestionare a situaţiilor de criză este principalul avantaj competitiv al UE în domeniul securităţii
internaţionale, iar viziunea o accentuează ca pe una din liniile de forţă ale viitorului PESA.
Pe baza analizei evoluţiei situaţiei globale şi a naturii intervenţiilor militare ale UE,
documentul conturează profilul necesităţilor viitoare de capacităţi militare. În acest sens, sunt
sintetizate procese şi caracteristici conţinute în strategiile şi viziunile de transformare militară
actuală: concentrarea pe agilitatea forţelor şi pe capacitatea de desfăşurare şi susţinere în teatru,
caracterul întrunit (jointness) în vederea realizării sinergiei şi efectelor propuse în teatrul de
operaţii, selectivitatea şi aplicarea diferenţiată a forţei în funcţie de constrângerile legale şi
politice.
Dincolo de concluziile evidenţiate de Viziunea pe termen lung, de mare importanţă şi
actualitate pentru evoluţia dimensiunii militare a PESA, aş dori să evidenţiez metodologia utilizată
în elaborarea documentului, care constă din conjugarea eforturilor mediului academic, militar, al
industriilor de apărare şi al dezvoltării tehnologice. Este necesar ca acest mod “integrat” de
abordare să fie aplicat şi la elaborarea documentelor-cadru de planificare a apărării la nivel
naţional.
Un moment cu implicaţii majore pentru întregul proces al integrării europene este
semnarea de către liderii statelor membre a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2007. Noul
tratat oferă oportunităţi multiple pentru dezvoltarea unei politici europene comune în domeniul
relaţiilor externe, al securităţii şi apărării, oferind fundamentul legal şi politic pentru realizarea
acesteia. Prin prevederile sale, tratatul creează premisele transformării de facto a UE într-un actor
cu relevanţă strategică la nivel global.
Tratatul are implicaţii directe asupra apărării, vizând în principal patru aspecte cu
relevanţă pentru evoluţia ulterioară a PESA: extinderea spectrului de misiuni, clauza de
solidaritate, clauza de apărare reciprocă şi cooperarea structurată permanentă.
Continuând tendinţa ascendentă a dezvoltărilor europene din domeniu, Tratatul de la
Lisabona reconfirmă angajamentele de la Amsterdam referitoare la apărarea comună şi extinde în
acelaşi timp amploarea şi paleta misiunilor de tip Petersberg după cum urmează:
 dacă Tratatul UE de la Amsterdam, care a introdus “misiunile Petersberg”, includea
“misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de menţinere a păcii, misiunile forţelor luptătoare
pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii”, extinderea lor, în acord cu
Strategia de securitate europeană, a vizat “operaţiile întrunite de dezarmare, sprijinul acordat
ţărilor terţe în combaterea terorismului şi reforma din sectorul de securitate”;
 la acestea, Tratatul de la Lisabona adaugă, conform art. 28 B, “consilierea militară şi
asistenţa, stabilizarea post-conflict”, precizând că “toate aceste misiuni pot contribui la lupta
împotriva terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat ţărilor terţe în combaterea terorismului pe
4

Long Term Vision, pe site-ul EDA, la adresa http://www.eda.europa.eu/ltv/ltv.htm
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teritoriul acestora”; acelaşi articol (28 B.2) reiterează că aceste misiuni specifice trebuie să fie
definite şi lansate la decizia Consiliului European, sub supravegherea Înaltului Reprezentant, care
va asigura coordonarea instrumentelor civile şi militare implicate5.
Clauza de solidaritate prevede ca, atunci când unul din statele membre face obiectul unui
atac terorist sau al unei catastrofe naturale sau provocate de om, UE şi celelalte state să acţioneze
împreună, în spirit de solidaritate. “Uniunea Europeană va mobiliza toate mijloacele la dispoziţia
sa, inclusiv resurse militare oferite de statele membre, pentru prevenirea ameninţării teroriste pe
teritoriul statelor membre, protejarea instituţiilor democratice şi a populaţiei civile împotriva
oricărui atac terorist”.
Clauza de asistenţă reciprocă în cazul unei agresiuni armate (mutual defence) propune o
variantă “soft” a Articolului 5 din Tratatul NATO, susţinând necesitatea ca, în cazul în care unul
dintre statele membre ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state
participante să îi acorde ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care dispun (militare şi de altă
natură), în conformitate cu dispoziţiile Cartei ONU. Pentru a pune în aplicare o cooperare mai
strânsă în materie de apărare reciprocă, statele membre vor acţiona în strânsă cooperare cu
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, fără a prejudicia caracterul specific al politicii de
apărare şi de securitate a celorlalţi actori statali. Angajamentele şi cooperarea în acest domeniu
vor fi în concordanţă cu angajamentele asumate faţă de NATO, care pentru ţările membre ale
Alianţei, rămân la baza apărării lor colective.
O altă noutate introdusă de tratat priveşte cooperarea structurată permanentă. Statele
membre care îndeplinesc criterii mai avansate în domeniul capacităţilor militare şi doresc să îşi
asume angajamente suplimentare, în perspectiva celor mai exigente misiuni, instaurează între ele o
cooperare structurată, devansând celelalte naţiuni din cadrul UE.
Ca o caracterizare generală a modificărilor propuse în acest domeniu, putem afirma că
Tratatul de reformă vizează promovarea PESA în mod susţinut, ceea ce poate duce, în timp, la
apariţia progresivă a unei apărări comune, dar numai în cazul existenţei unui consens al statelor
membre pe această dimensiune. Conform prevederilor tratatului, apărarea comună a UE trebuie
realizată în armonie cu angajamentele asumate de unele state membre la nivelul NATO.
Pornind de la noua fundamentare normativă a proceselor de integrare a apărării şi
securităţii în cadrul Uniunii Europene, pot fi formulate concluzii relevante pentru viitorul acestor
dezvoltări şi pentru implicaţiile lor la nivel naţional. Dacă, în primele etape ale PESA, acţiunile
erau centrate pe contribuţiile voluntare ale statelor membre şi pe abordarea de jos în sus
(voluntary-bottom up), treptat, pe măsură ce dezvoltările au căpătat contur şi au apărut noi actori,
centrul de greutate s-a deplasat spre direcţionarea mai accentuată a proceselor de către structurile
UE (top down approach), în special prin intermediul Agenţiei Europene de Apărare.
În acest context, considerăm necesar ca participarea Armatei României la iniţiativele
Agenţiei Europene de Apărare să pornească de la nevoia de valorificare cât mai eficientă a
resurselor disponibile pentru realizarea propriilor capacităţi militare, în strânsă legătură cu
evoluţiile ce au loc în cele două organizaţii din care facem parte, NATO şi UE.
Menţionăm că ţările care sunt membre ale ambelor organizaţii (21) le alocă în principal
acestora aceleaşi pachete de capabilităţi, a căror dezvoltare se bazează pe o planificare şi o
coordonare strânsă la nivel naţional, în funcţie de propriile interese şi necesităţi de realizare a
capacităţilor de apărare.
Alte demersuri actuale privind dezvoltarea capacităţilor europene de apărare, care ar
trebui investigate şi adaptate la evoluţiile naţionale, vizează identificarea unor soluţii curajoase şi
inovative pentru cele mai presante deficite care afectează acest domeniu: transportul strategic,
capabilităţile facilitate de reţea, elicopterele, capacităţile de informaţii militare, protecţia forţei etc.
Dintre aceste modalităţi de acţiune, menţionăm: deschiderea pieţelor europene de
echipamente militare şi inducerea competiţiei în această arie; asigurarea complementarităţii
dezvoltărilor din NATO şi UE; armonizarea cerinţelor pentru viitoarele capacităţi militare prin
5

Vezi, în acest sens, textul Tratatului, publicat pe site-ul Official Journal of the EU, www.eur-lex.europa.eu.
Traducerea în limba română se găseşte la adresa www.ier.ro, coordonare traduceri, acquis comunitar în limba română.
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elaborarea şi dezvoltarea unor viziuni integratoare de genul Long Term Vision; elaborarea unor
strategii de cooperare în procesele de realizare a capacităţilor, inclusiv în plan bilateral şi
multinaţional.
De asemenea, aş dori să subliniez că participarea la dimensiunea militară a UE şi
participarea în cadrul Alianţei Atlanticului de Nord nu trebuie văzute ca obiective de sine
stătătoare, ci mai degrabă ca instrumente importante de susţinere a politicii naţionale de securitate
şi apărare. Din această perspectivă, este necesară corelarea mai strânsă a acţiunilor noastre în
cadrul acestor organizaţii cu strategiile naţionale relevante, cum ar fi nivelul naţional de ambiţie
privind dezvoltarea capabilităţilor de apărare şi angajamentul României de participare la
operaţiile şi misiunile internaţionale.
În încheiere, doresc mult succes participanţilor la această sesiune de comunicări ştiinţifice,
fiind convins de calitatea lucrărilor şi analizelor care vor fi prezentate. Sunt sigur că, prin schimbul
de idei şi dezbaterile care vor avea loc în cele două zile, în fiecare secţiune în parte, vor reuşi să
aducem o importantă contribuţie la conturarea strategiei de apărare şi securitate pentru secolul al
XXI-lea atât a României, cât şi a Uniunii Europene. În acelaşi timp, le mulţumesc şi îi felicit pe
organizatorii acestor activităţi pentru efortul depus.
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SECURITATE ŞI APĂRARE
UNIUNEA EUROPEANĂ – ORIZONTURI 2020
Dr. Dumitru SCARLAT∗
Globalization, a force that has been shaping the political and commercial world for most of our working lives,
is entering a new and more complex phase. The balance in the global economy is shifting: with the rise of developing
countries – spearheaded by China and India – a “multi-polar world” is emerging. This essay explores the risks and
uncertainties inherent in the various policies that the EU could adopt, and as such helps us understand what the future
may look like. What is clear is that Europe will need to engage all the members to persuade them that a multilateral
approach is indispensable, if the benefits of the multi-polar world are to reach as many people as possible.

În context, situaţia politico-militară din sud-estul Europei o apreciem ca fiind caracterizată
de următoarele elemente:
• menţinerea unor zone cu grad ridicat de risc pentru securitatea europeană;
• existenţa unor crize nesoluţionate, ce prezintă pericolul izbucnirii unor conflicte
sângeroase (Kosovo, Cipru);
• dispute interne de natură etnică sau religioasă, ce pot degenera în conflicte (Macedonia,
Serbia, Bosnia şi Herţegovina);
• revendicări teritoriale sau de altă natură ce tensionează relaţiile dintre statele implicate
(Grecia - Turcia, Grecia - Macedonia);
• tendinţe autonomiste ale unor comunităţi etnice (albanezii din Kosovo şi Macedonia,
minoritatea turcă din Grecia şi Bulgaria, ungurii din Voivodina);
• pătrunderea şi extinderea fundamentalismului islamic, îndeosebi cel radical (Bosnia şi
Herţegovina şi Kosovo);
• influenţa unor zone cu grad ridicat de instabilitate (republicile caucaziene,
autoproclamata Republică Transnistria);
• tendinţa unor state de a deveni lideri zonali (Grecia, Turcia);
• tendinţele Federaţiei Ruse de a reface sferele de influenţă, pierdute după încheierea
Războiului Rece;
• intensificarea eforturilor unor state balcanice pentru îndeplinirea cerinţelor de integrare în
organismele europene şi euro-atlantice, dar şi împotrivirile în acest sens;
• intensificarea ameninţărilor de natură non-militară la adresa securităţii naţionale a statelor
din zonă (crima organizată, traficul ilegal de droguri şi armament, imigraţia ilegală etc.).
Referitor la evoluţii şi dimensionări posibile în mediul de securitate regională şi
continentală în următorii ani, luând în calcul inclusiv ultima extindere a Uniunii Europene,
prefigurăm următoarele elemente:
• amplificarea eforturilor europene în spaţiul balcanic, pentru întărirea stabilităţii,
diminuarea şi ulterior lichidarea efectelor negative ale războiului din spaţiul ex-iugoslav;
• intensificarea controlului asupra rutelor est-europene ale traficului de droguri, crimei
organizate şi a altor riscuri asimetrice, precum şi a zonelor de tranzit;
• creşterea rolului factorului militar în rezolvarea problemelor specifice zonei, inclusiv prin
operaţii de răspuns la crize de îndată ce UE va dispune de o forţă proprie credibilă; până atunci se
va apela în continuare la NATO;
• dezvoltarea Politicii Europene Comune pentru Securitate şi Apărare;
• centrul european de putere va cunoaşte o dezvoltare economică moderată, dar constantă.
• în cadrul UE se vor produce schimbări, în primul rând la nivelul mecanismelor de luare a
deciziilor, dar aceasta este puţin probabil de realizat în termen scurt, în cadrul organizaţiei
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persistând suspiciuni cu privire la riscul apariţiei unui nucleu decizional strâns, controlat de un
număr limitat de state, în defavoarea intereselor celorlalţi membri;
• este probabil ca, făcând uz de atuul său economic, UE să continue demersurile
intensificării relaţiilor cu Federaţia Rusă, pentru contracararea presiunilor SUA, chiar şi în condiţiile
în care este previzibilă, o conservare a raporturilor transatlantice.
Europa va tinde, în special după ratificarea de către toate statele membre a Tratatului de la
Lisabona, către un nou tip de “federaţie a regiunilor”, în care statele se vor menţine, dar îşi vor
pierde multe din funcţiile actuale, iar frontierele vor deveni simbolice.
Considerăm că zona statelor ex-iugoslave nu va cunoaşte mutaţii considerabile, situaţia va
rămâne, totuşi, sub control, datorită constituirii, în jurul zonei critice, a unui cordon de siguranţă din
care fac parte România şi Bulgaria.
Recentele alegeri din Serbia marcate de succesul, ce-i drept firav, al aripii pro-occidentale, a
generat o mare speranţă către normalizarea situaţiei în sensul stabilizării zonei. Se pare că o
atitudine „precaută” din partea UE în privinţa independenţei provinciei Kosovo nu ar fi fost lipsită
de utilitate.
Apreciem la fel de utilă şi atitudinea “calmă” a Federaţiei Ruse în această problemă.
Având în vedere că tendinţa din majoritatea ţărilor vest-europene este de a-şi reduce masiv
armatele, centrul de greutate al apărării comune europene se va muta spre sudul continentului, în
zona mediteraneană.
În următorii ani apreciem că se va manifesta o revenire economică a Rusiei, dar aceasta nu
va mai avea ca fundament potenţialul militar. Rusia se va afla în relaţii de cooperare şi dialog cu
Uniunea Europeană. Opinăm că, prin aceste relaţii multilaterale, Rusia va rămâne probabil sub
influenţa, dacă nu şi controlul discret al polului european de putere. Este de presupus că actualele
puncte de instabilitate din zonele periferice ale Rusiei se vor menţine, în special, la interferenţa cu
lumea islamică.
Uniunea Europeană va adopta decizii importante şi va da un nou impuls eforturilor sale de
întărire a securităţii şi dimensiunii de apărare. Dezvoltarea unei politici externe şi de securitate
comune include definirea progresivă a unei politici comune de apărare. O astfel de politică,
preconizată de Tratatul de la Amsterdam, va fi compatibilă cu politica de securitate comună şi de
apărare instituită prin Tratatul de la Washington. În acelaşi timp, Uniunea Europeană va fi tot mai
mult preocupată de finalizarea propriilor reforme instituţionale interne, precum şi de eficienţa
construcţiei politice pe continent. În acest sens prefigurăm o reuşită deplină până în deceniul al
treilea când, dacă nu absolut toate însă majoritatea statelor europene vor fi membre ale uniunii. Vor
exista bineînţeles şi excepţii. Ne referim aici la Rusia care, cum spuneam, nu va renunţa la poziţia
de lider regional.
În schimb, atragerea acesteia într-un cadru mai larg de cooperare europeană concomitent cu
întărirea relaţiilor cu statele asiatice “lansate” pe orbita dezvoltării economice cu o viteză fără
precedent, vor avea ca rezultat intensificarea schimbului internaţional de valori economice, politice
şi militare care cu siguranţă vor duce la reorganizarea ierarhiei mondiale a centrelor de putere.
În etapa analizată Europa va lua parte activă la lupta pentru reîmpărţirea zonelor de influenţă
precum şi pentru gestionarea spaţiilor cu conotaţii geopolitice şi geostrategice care se vor situa pe
continentul asiatic.
În perspectivă, Uniunea Europeană va continua procesul de integrare economică şi politică
la nivel continental, dar capacităţile de materializare a politicii de securitate şi apărare comune vor
rămân limitate.
Germania şi Franţa îşi vor dezvolta rolul de motor al procesului de realizare a „identităţii
europene în domeniul securităţii”, însă şansele de edificare a structurilor de planificare şi execuţie,
precum şi a infrastructurilor complet independente de cele ale NATO, vor rămâne în continuare
relativ limitate.
Apreciem că nu va fi inventată o formulă după care să se calculeze până unde se vor extinde
graniţele Uniunii Europene. Este raţional ca aceasta să se extindă până acolo unde membrii săi
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convin că este în interesul lor consensual, adică până unde valorile economice, politice, sociale,
culturale şi de demnitate umană comune statelor UE vor fi acceptate şi respectate.
În prezent, mediul de securitate sud-est european este diferit de cel al altor regiuni ale
globului. Sud-estul Europei are, pe termen scurt şi mediu, o şansă – unică, poate, în îndelungata sa
istorie – de a demonstra, în sine, că este posibilă realizarea integrării politice şi economice bazate
pe asumarea unor responsabilităţi comune, pe idealuri şi valori similare.
I. România – Uniunea Europeană, orizonturi 2020
România, ţară sud-est europeană, aflată, din punct de vedere geostrategic, în zona conturată
de Europa Occidentală, Federaţia Rusă şi Balcani, se va afirma în următorii ani în sfera de influenţă
a centrului de putere european. România, integrată deplin în structurile politice, economice şi de
securitate europene, prin poziţia ei, va constitui pe viitor una din verigile de legătură cu Rusia, cu
zona de interes a acesteia, precum şi cu spaţiul critic din Balcani, pentru care nu întrevedem o
rezolvare definitivă în viitorii ani. În ceea ce ne priveşte poziţia europeană a României, rămâne doar
să ştim cum să exploatăm, în interes naţional, această poziţie.
Conştientă de apartenenţa sa la cultura europeană, împărtăşind valorile europene şi
principiile democraţiei occidentale, România, ca membră a Uniunii, îşi va promova şi îşi va proteja
interesele naţionale prin realizarea obiectivelor de securitate în strânsă concordanţă cu obligaţiile şi
responsabilităţile asumate în cadrul acesteia.
Ca urmare, apreciem că se va produce nu numai o reconsiderare a rolului geopolitic şi
geostrategic al României, dar şi o reevaluare a potenţialului politic, diplomatic, cultural, economic,
militar etc. pe care aceasta îl poate angaja în folosul îndeplinirii obiectivelor comune europene şi a
celor de interes naţional.
Integrarea spaţiului românesc în Uniunea Europeană va permite, în egală măsură, controlul
extremităţilor continentului şi al marilor culoare strategice europene şi va spori în următorii ani
forţa, flexibilitatea şi mobilitatea Uniunii, permiţând realizarea supravegherii centralizate a spaţiului
aerian continental, a spaţiului de comunicare, de manevră strategică şi proiectarea intereselor UE în
afara perimetrului său, imprimându-i iniţial şi ulterior sporindu-i acesteia statutul de factor de putere
globală.
România în cadrul Uniunii Europene va realiza propriul sistem naţional
integrat de gestionare a crizelor, bazat pe reacţie rapidă, cu o reţea logistică adecvată şi un cadru
clar privind responsabilităţile la nivel naţional şi comunitar. Astfel, procesul de reformă a Armatei
României, a forţelor de ordine publică şi a protecţiei civile vor reuşi performanţa de a satisface
simultan principiile de interoperabilitate, sustenabilitate şi capacitate de desfăşurare rapidă în
teatrele de operaţii (conform Headline Goals 2010).
Prin participarea la activităţile Agenţiei Europene de Apărare, România va contribui la
dezvoltarea capacităţilor de apărare în domeniul gestionării crizelor, întărirea bazei industriale şi
tehnologice de apărare europeană, la crearea unei pieţe europene de echipament de apărare,
devenind parte a procesului de promovare a activităţilor de cercetare în acest domeniu.
În viitorii ani, apreciem că Uniunea Europeană se va întări din punct de vedere
organizaţional şi structural, ceea ce îi va permite să schimbe situaţii politice, fluxuri economice,
raporturi de forţe. Astfel, UE va deveni o veritabilă zonă de stabilitate politică între regiuni încă
atinse de conflicte, de riscuri şi ameninţări majore. Ea va juca, în continuare, un rol deosebit şi din
punctul de vedere al menţinerii păcii şi stabilităţii, precum şi a securităţii resurselor.
II. Orientări în politica de securitate naţională a României
Pentru afirmarea intereselor sale naţionale, statul român va continua să realizeze
concordanţa dintre obiectivele sale democratice şi cele ale stabilităţii şi securităţii euro-atlantice în
cadrul NATO şi al Uniunii Europene.
Obiectivele reprezintă reperele de bază ale acţiunii practice, sectoriale, a instituţiilor statului
român, astfel încât îndeplinirea lor coerentă şi interdependentă să garanteze şi să conducă la
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realizarea şi afirmarea intereselor de securitate ale ţării. În principal, acestea va trebui să se refere
la:
• perfecţionarea sistemului politic, dezvoltarea societăţii civile şi realizarea
consensului naţional cu privire la interesele de securitate ale României în contextul intereselor de
securitate ale UE;
• întărirea autorităţii instituţiilor statului şi modernizarea acestora pentru asigurarea
securităţii interne, ordinii şi siguranţei publice în contextul adoptării integrale a legislaţiei
comunitare;
• continuarea reformei organismului militar, modernizarea şi optimizarea capacităţii
de apărare în conformitate cu angajamentele comune ale aliaţilor în cadrul UE şi al NATO şi
adaptate la necesităţile specifice apărării ţării;
• participarea activă la eforturile comunităţii europene pentru gestionarea crizelor,
lupta împotriva terorismului, a proliferării armelor de distrugere în masă, criminalităţii organizate,
traficului ilegal de droguri, de bunuri şi de fiinţe umane;
• aprofundarea reformei în justiţie, consolidarea mecanismelor de respectare şi
aplicare a legii, prevenirea şi combaterea corupţiei;
• continuarea reformei administraţiei publice şi dezvoltarea regională în acord cu
practicile şi reglementările europene;
• modernizarea instituţiilor de învăţământ şi adoptarea legislaţiei europene în
domeniul acestuia, al ştiinţei, educaţiei şi culturii;
• asigurarea măsurilor pentru protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător;
• creşterea contribuţiei României la consolidarea politicii europene de securitate şi
apărare în corelare cu procesul de transformare al NATO;
• implicarea societăţii civile şi a cetăţenilor în realizarea obiectivelor Strategiei
naţionale de apărare a ţării.
III. Direcţii de acţiune în politica de apărare a ţării la orizontul anilor 2020
Apărarea României este concepută, proiectată şi realizată în vederea protejării şi promovării
intereselor naţionale şi ale aliaţilor.
În acest context, politica de apărare a României va trebui să fie orientată în perioada
următoare către:
• transformarea organismului militar pentru dezvoltarea unei capacităţi de apărare
credibile, moderne şi eficiente;
• întărirea controlului civil şi democratic asupra forţelor armate şi mecanismelor de
realizare a acestuia, în conformitate cu principiile şi valorile democraţiei constituţionale europene;
Efortul intern în domeniul apărării apreciem că va trebui orientat pe următoarele direcţii
prioritare de acţiune:
• continuarea procesului de modernizare şi înzestrare cu tehnică militară şi
echipamente în conformitate cu cerinţele structurii de forţe şi standardele impuse potrivit politicii de
securitate şi apărare europeană;
• îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul NATO şi UE;
• dezvoltarea programelor de asistenţă şi cooperare pe linia diplomaţiei apărării cu
statele partenere din Balcani, Caucaz şi Orientul Mijlociu, precum şi cu cele din zonele Mării Negre
şi Mării Mediterane.
• dezvoltarea unei diplomaţii militare echilibrate, orientate către promovarea
intereselor de securitate europene şi euro-atlantice.
Concluzie
În ciuda unor divergenţe şi a dificultăţilor de adaptare la noile provocări, NATO şi UE se
vor menţine şi la orizontul anilor 2020 „parteneri în cadrul păcii”.
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NATO va rămâne pilonul de bază al apărării şi securităţii în Europa, concomitent cu
sporirea rolului militar al Uniunii.
România va continua să fie un furnizor de pace în Europa şi să contribuie activ la apărarea
intereselor naţionale oriunde în lume.
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A THEORETICAL APPROACH TO UNDERSTANDING CIVIL-MILITARY
CO-OPERATION IN CONFLICT PREVENTION
Kristin H. COORSSEN∗
The complexity of the conflicts in Muslim-dominated regions speaks to the ironic association between Westerncontrolled humanitarian programmes, Western military agents, and resistant Muslim extremists. In this paper I will try
to explain how perceptions of these Western agents influence CIMIC, but how CIMIC can succeed as a venue through
which Muslim societies can establish themselves against forced cultural pluralism, and in a way that helps them
develop into self-sustaining entities.

Introduction
The contemporary states system has transformed into a hemispherical power struggle in the
wake of the Cold War and developing globalisation. The boundaries of states are metaphorical
suggestions made by cultural pluralism and reinforced by the design of the north and the south – the
developed and developing world, respectively. Although conflict within global society has always
been an innate characteristic of states’ interactions, the post-Cold War era has bred a new type of
conflict that is complex and incompatible with the previous straight-forward methods of conflict
prevention and management. To understand this issue of lacking compatibility new questions are
posed regarding the viability of humanitarian missions in Muslim regions, the difficulties that arise
from the religious unrest, and the effects of the West’s myopic endeavours for democratisation.
While the West investigates these issues, a responsibility to protect remains, leaving one real
option: the implementation of civil-military co-operation missions. Civil-military co-operation
missions, or CIMIC missions, should be employed at the suggestion of early warning systems in
instable regions for the facilitation of a comprehensive response to increasingly, unpredictable
conflicts.1 CIMIC is vital in addressing conflicts that can only be quelled through a competent and
prepared approach that seeks to rebuild infrastructure and establish a self-sufficient society.
Utilising a classical realist lens this essay will address the implementation of CIMIC as a tool
for facilitating the normalisation of a prepared approach to escalating, manmade crises in
predominantly Muslim regions. The paper first identifies the characteristics of contemporary
conflict and the distinguishing roles of civil and military operations. Next it addresses the
challenges that CIMIC has met from both sceptics and humanitarian classicists. Finally, the paper
will outline the six reasons that CIMIC missions are a more compatible conflict prevention method
for present conflicts.
CIMIC & Contemporary Conflicts Defined
In the 1980s civil-military co-operation was a twinkle in the eye of maximalist humanitarians;
that is, humanitarians who were focused on tackling violence at the root to “prevent, mitigate, and
resolve conflicts,” rather than simply providing for the temporary “relief of life-threatening
suffering.” 2 Maximalists sought the interplay of humanitarianism and military operations to
facilitate this need. Today, nearly a decade into the twenty-first century, the indoctrination of
CIMIC as a form of conflict prevention has rooted itself in the Western world’s foreign policy. The
missions are predicated on the complexity of conflicts and offer a range of services from
“sustaining life to restoring government.”3 Military components of the mission offer protection,
defence ministry funding and transferable skills. The humanitarian component suffices the
immediate schooling, medical and food aid needs to strengthen the health, well-being and education
∗
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of societies. With the two agents working in tandem, aid is more comprehensive, but not
necessarily welcomed by all parties involved in the regional conflicts.
While the end of the Cold War indicated a reassertion of the states system, it also gave birth to
the prominence of intra-state conflict as a consequence. Likewise, it reformulated the concept of
‘other’. Conflict was no longer concentrated amongst the super powers, but it had infected the states
lining the periphery of the developed world, most prominently Muslim states indignant with their
global status. These developing regions are spotted with guerrilla combatants whose impetus for
aggressive action is rooted in deep, antithetical sentiments, buttressed by both historical and
contemporary claims of Western oppression, and facilitated through radical tactics and with
methods that reap a magnitude of devastation that was only possible with organised state militaries
until two and a half decades ago. The organised, non-state actors who perpetuate this unrest have, as
made strikingly evident with the 9/11 tragedy, marked the Western world as its target.
There are five distinguishing characteristics of today’s conflicts. First, the aggressors are
typically non-state actors without specified control centres, or they are repressive regimes. In the
context of recent conflicts these groups include the Taleban, Al-Qaeda, Hamas, Fatah, and Saddam
Hussein’s regime. They exercise a system of what Thucydides would label ‘might rather than right’.
Second, many of the conflicts are intra-state and arise from manmade tensions, rather than natural
disasters. Some cross-border disputes still erupt, such as with the Israel-Lebanon dispute or the
fairly recent Eritrea-Ethiopian conflict, but the claims or assertions of culture within pluralist states
have resulted in divergences such as with the Kosovar Albanians, the Kurds, the Palestinians, and
the Hutus. Third, the disputes in recent years have been concentrated to developing countries:
countries lacking a stable, democratic government and that have been susceptible to corruption and
black market economies perpetuating violence and removing incentive for efforts to correct their
systems. Many African and Middle Eastern governments fall into this category. Fourth,
contemporary conflict is characterised by terrorist strategies and other non-traditional means of
combat; suicide bombings, guerrilla warfare, and warlords play calculated roles in cultural
aggression. Finally, religious extremism, particularly in the Middle East, has characterised both the
motivation and the justification for attacks on both other parties or groups within the aggressor’s
state, and against the Western world’s civil and military factions – vividly recalling Samuel P.
Huntington’s ‘Clash of Civilisations’.4
A question often asked is: why do Muslims hate the West? There are two interconnected
reasons. On the one hand, while civil unrest unfolds in the developing world, the developed world
applies an agenda of a responsibility to protect, which confirms an agenda invoked by the Geneva
Conventions. But Esposito and Mogahed confirm resistance to the intentions is rooted in an antiWestern sentiment that is fuelled by “exploited memories of the Crusades and European
colonialism and charges of American neocolonialism as threats to Islam ... [and that this] view is
reinforced by the power of globalization.”5 On the other hand, there is also an understanding that
Muslims often doubt the seriousness of the West’s democratic intentions, though several Muslim
extremists do claim that they would like democracy. 6 So while they harbour anti-Western
sentiment, they also entertain thoughts of democracy, the harbinger of which would not be the
West.7
Factors Complicating CIMIC
Because anti-Western sentiments exist in regions where humanitarian aid is in the highest
demand, the nature of humanitarianism becomes increasingly complex. Strict focus on temporary
aid through neutral endeavours is unsuitable, and a compatible means of addressing the issue of
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inaccessible refugees or suffering individuals arises from the addition of a military component.
But sceptics, and adversaries from the classicist humanitarian approach, argue that there are five
challenges to Civil-Military Co-operation missions.8
First, the roles of humanitarian aid personnel in conflict regions are ‘blurred and limited’ by
their association with military agencies.9 Michael Pugh’s arguments suggest that a civil-military
relationship will result in the restriction of capabilities for both parties providing the assistance.
Having worked in separate capacities throughout the decades, the pairing of the two may result in
hierarchical confusion, uncertainty about jobs, potential overlaps, and interlocking of opposing
objectives.
A second complicating factor with the employment of CIMIC missions is the possible
resistance from aid agencies that prescribe to classicist notions of humanitarianism. Classicists
believe that the military element mutes the neutrality that formal humanitarian work was founded
on when Henry Dunant established the International Red Cross. Calls to revive the Dunant doctrine
have been largely bypassed and the perceived erosion of traditional humanitarianism has been
compounded by the partnering of the agencies. Consequently, this has also lead to the perceived
politicisation of the projects.
A third observation about the interplay between the agencies is that there may be an
endangerment of the civil aid workers. The military presence can invoke a sense of hostility,
aggression, and, as mentioned, a sense of partiality. The military efforts may also be associated with
foreign imposition, which is turn endangers civil aid workers who could be caught up in one of the
potential drawbacks of a military approach: rather than preventing and containing conflict, coercion
could fuel it. 10 With a particular awareness of anti-Western sentiments in many of the Middle
Eastern regions where aid is deployed, mistaking a military component of an aid mission for foreign
imposition is likely, especially when, “virtually every predominantly Muslim nation surveyed in
2005 doubted that the United States is serious about the establishment of democratic systems in the
region.”11
The doubted seriousness of the West’s intentions brings forward the fourth challenge that is
met by CIMIC; the questioned integrity of the humanitarian component. The symbolic nature of
military presences can imply an underpinning of ulterior motives or suspicion within the regional
conflict. The mimicking imagery of the occupation by a foreign military presence may summon
unsettling feelings of subordination; this is a perception that, due to the dynamics of the states
system and the aid system, in the eyes of doubting Muslims could easily become reality.
Finally, some donors do not want to be associated with military endeavours. Supporting the
deployment of CIMIC missions on the call of Early Warning Systems would be the goal of conflict
prevention. Supporting the deployment of strict humanitarian missions would be the goal of
providing for the livelihood of suffering peoples. Donors may want to forego the possibility of
acting as party to the conflict and may simply want to provide for basic needs.
Facts Supporting the Indoctrination of CIMIC
Civil-Military co-operation has been indoctrinated with such documents as the United
Nations’ Inter-Agency Standing Committee publication, “Civil-Military Guidelines & Reference for
Complex Emergencies”, and the United States’ publication, “Joint Doctrine for Civil-Military
Operations”, by the Joint Chiefs of Staff. Although the documents outline how to address cooperative processes, they can do nothing to motivate or improve the responses to Early Warning
Systems’ suggestions on the immediacy of threats to peace. However, by indoctrinating civilmilitary relations, the Western community has acknowledged a new aid paradigm.
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Mark Duffield argues, “Since culture-based perceptions exclude power, it is difficult for aid
agencies to grasp the significance of the organisational systems through which they operate, or the
political formations with which they interact in a disaster zone.”12 Duffield precursors his argument
by indicating that complications arise for humanitarians when there is an absence of formal power
within the state in need. As discussed, this absence of power is characteristic of contemporary
conflicts; the military capacities employed in manmade disaster zone can help to establish a
channel, or ‘organisational system’, through which civil aid agencies can operate. This
organisational aid, in conjunction with six other advantages to be enumerated, elucidates the
aforementioned new aid paradigm.
First, there is a question that arises about the financial viability of capabilities-building in
comparison to the increasingly unsustainable food, medical, and educational aid. In the first months
of 2008 the World Food Programme reported that the cost of food had more than doubled.13 With
recent hikes in oil and gas prices, the transportation of aid has increased as well. Price increases
coupled with the increase in humanitarian missions are resulting in donor fatigue. To combat donor
fatigue the circumstances of the individuals in need must be improved and they must be trained in
basic and essential skills to become self-sustaining societies. ‘Hand-to-mouth’ finances are simply
unsustainable and do not improve living conditions. 14 Foreign troops play key roles in mine
clearing, building of basic infrastructure, water-ways, and training.
Mark Duffield comments on developmentalism’s utilisation of the ‘strengthening of local
structures and capacities’, but these structures and capacities can only prosper with supervision and
stability.15 Because climates of instability are incongruous with successful developmentalism, the
United States saw the importance of capabilities building in the Bosnian crisis in the mid-1990s.
With the Dayton Peace Agreement they sought to implement the Train and Equip Programme to
facilitate the “elimination of destabilising external influences” and stabilising the infrastructure.16 It
is one of the clearer examples of the goals for capabilities building, and it also addresses the issues
of political dissidents and delinquent actors by building armed forces.
Second, building state infrastructure may also mean establishing an organised military to
combat the political dissidents. Military presence can quell aggressive groups in moments of
conflict escalation to allow humanitarian aid workers to enter into volatile regions and to provide an
outlet for diplomatic relations. One of the characteristics of contemporary conflict, as outlined in the
introduction, was the prominence of these non-state actors – it is increasingly difficult to distinguish
between criminals and combatants. Contemporary conflict is fuelled by ambiguous actors. States
are often corrupt and unreliable. Due to a combination of these issues, and because pockets of
terrorist groups have taken root sporadically throughout the landscape, safe passage is never
guaranteed.
Third, since safe passage is never guaranteed, it must be created – particularly for the
transportation of aid resources and civil aid workers. In Afghanistan reports have been cast that, aid
convoys were hijacked en route to refugee regions resulting in thousands of people going unfed.17
The cost was even more than the food. Because the routes proved more treacherous truck drivers
demanded more money – yet another argument for the financial un-sustainability of strict
humanitarian projects. Military security in these circumstances makes for less confident bandits.
Fourth, developing nations are essentially unstable environments and susceptible to
manipulation by political or religious dissidents. Dissolving cultural plurality, resulting from
globalisation, has strengthened ancient identities and formed an animosity for the forced creation of
heterogeneous societies. In developing regions this breeds aggression through territorial claims,
which the West has tried to placate through developmentalism. However, progressive
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developmental reparations have been an unsatisfactory ‘band-aid’ to the wounded tradition of
antiquated cultural divisions, which serve as the innate, ‘default’ state of the human condition.
Mark Duffield’s commentary on the absence of formal organisation reiterates these cultural
boundaries that exist essentially void of superficial governance and Western societal structures. To
prevent conflict military presence, in conjunction with aid programmes, can work together to
facilitate the demands that cultural groups seek; NGOs are often less aware of the political and
historical roots of the conflict, because they focus on immediate needs, and military agencies often
contribute that background knowledge.
More than knowledge, military agencies provide a chain of command, a system of
accountability, and a structured approach with more stable funding, which is the fifth point. The
coupling of developing nations (absent of formal organisation) with NGOs simply reveals the
severe organisational drought that a military regime with a chain of command can correct. Michel
Pugh suggests,
One might reasonably conjecture that there has been a trade-off between the power to
command efficiency and the principles of justice and neutrality. It is perfectly rational for high-level
political decisions to be implemented by a large organisation on the ground that is in close touch
with key funding departments of government at home, and which can cut through bureaucracy by
virtue of its security role.18
Finally, the coordination of civil aid programmes with military agencies gives legitimacy to
the downtrodden populations who are the victimised by oppression, natural disaster, insurrection, or
the by-product of internal warring. Hugo Slim identifies a ‘super-ordinate identity’, or a common
identity shared as human beings; he argues that, as a supplementary factor of this identity, we must
make provision to “allow people a fundamental and vulnerable human identity”, unmarked by the
governmental structures of developed civilisation.19 An argument that is often undertaken is that the
negotiations held by states or intergovernmental actors with rebel groups who resist the government
and wreak havoc, gives a ‘de facto’ legitimacy to those rebel groups. The same can be stated for the
recognition of a victimised people and the movement to protect them. Because the nature of
manmade disasters are inherently volatile, the support and protection of these people will be seen as
taking a side, hence provoking a hostile reaction from belligerents resulting in an unsafe
environment for humanitarians. Now with military security it can be duly noted that the oppressed,
maimed or victimised individuals are legitimised in the eyes of the international community and
peace talks for conflict prevention can encompass all individuals.
Conclusion
Civil-Military Co-operation does several things in the public realm; it keeps Western military
intervention in the affairs of developing nations ‘honest’ in the eyes of the global community; and,
it addresses both the conflicts that have potential to rise, and the destabilisation that may occur after
a military intervention has commenced. CIMIC missions are operations that are equally born of
foresight and the recognition of a moral imperative. Though seemingly irrespective of state
sovereignty, the mantras of a responsibility to protect trump territorial integrity, hence reassessing
the universality of sovereignty. Sovereignty, in this circumstance, is redefined as a privilege, rather
than a right, bestowed by the international community unto those states who exhibit the ability and
will to protect its citizens. This classical realist reformulation of the states system is one of the
factors complicating civil-military co-operation missions. Weiss and Gordenker argue that the
simple fact of a military presence in a foreign conflict places a ‘de facto’ illegitimacy on the
administration in government by highlighting the government’s incapacity to deal with their own
conflict.20 But with signifying that there is an escalating conflict, CIMIC can commence in a topdown approach to bottom-up infrastructure building that is in high demand.
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This post-Cold War demand on global awareness and humanitarian aid has met new
challenges from recalcitrant, tribal extremist and/or religious non-state actors who recast Western
agendas of the spread of civil society and democratisation as threats of a new age of imperialism,
occupation, or an infringement on territorial integrity and sovereignty.
However, although humanitarian efforts in the Middle East have appeared to prove that
colonialism is a fait accompli embedded in the history of the north-south tradition, CIMIC might
also reveal itself as a useful tool to disabuse the Western world of its tainted image.
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CORELAŢIA CULTURĂ DE SECURITATE – CULTURĂ MILITARĂ
ÎN CADRUL STRUCTURILOR DIN DOMENIUL SECURITĂŢII NAŢIONALE
Ionel GOIAN∗
The components of the security culture are determined by security elements, i.e. the security culture within the
military, economic, political, social and environmental fields. The term “security culture” is included in all the three
components of the national security system: defense, public safety and national security.
Security and military culture interconnect, interdepend and even influence one another. Knowing the culture of
one organization is essential to its functioning. Besides, the cultural value has a strong impact upon management
functions and activity.
The military and security culture influence the behavior of the national security personnel. But their impact on
organizations depends on their support during the achievement of objectives, the penetration area within organizations,
and the will to assimilate and tolerate of all the members of an organization.

Motto:
„Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învăţat”.
(Selma Lagerlöf)
Introducere
Organizaţiile din domeniul securităţii naţionale şi-au dezvoltat o cultură specifică al cărei
principal conţinut este legat de întreg ansamblul de măsuri şi acţiuni prin care se angajează pentru
asigurarea securităţii naţionale şi internaţionale. Rolul culturii militare şi de securitate este de a
sprijini şi a contribui la realizarea eficienţei profesionale. Implicit, specificul profesional determină
societatea să le accepte militarilor şi/sau funcţionarilor publici cu statut special, să fie diferiţi în
multe privinţe faţă de ceilalţi membri ai săi.
Astfel, cultura structurilor din domeniul securităţii naţionale întruchipează un cod de
principii morale puternice, control de sine, influenţe regulatoare. Cu certitudine, elementele de
ceremonial, tradiţie şi etichetă produc întotdeauna o impresie puternică.
Legătura cu comunitatea de care aparţin şi un fond de achiziţii culturale şi profesionale le
permit membrilor acestor structuri să-şi păstreze raţiunea şi bunul simţ chiar sub presiunea unor
factori perturbatori. Moştenirea culturală şi un spirit de solidaritate unic sunt temelia etosului
profesional, unind personalul printr-o legătură comună şi asigurând baza coeziunii şi încrederii în
organizaţie/instituţie.
Cunoştinţele şi deprinderile din domeniul culturii militare şi de securitate ale personalului
structurilor din domeniul securităţii naţionale trebuie să corespundă nevoilor reale ale instituţiilor pe
o perioadă îndelungată de timp, prin angajarea tuturor în obţinerea de avantaje atât pentru educabili,
cât şi pentru instituţie şi societate, în ansamblu.
Performanţele structurilor din domeniul securităţii naţionale depind, într-o mare măsură, de
randamentele individuale ale membrilor săi. La rândul lor, performanţele individuale sunt
influenţate de o serie de factori, printre care regăsim cultura militară şi cultura de securitate. Din
această perspectivă, se poate vorbi nu numai de influenţa culturii militare şi de securitate asupra
comportamentului de conducere, dar şi de influenţa cadrului cultural mai larg în care funcţionează
organizaţia/instituţia.
Odată cu identificarea şi studierea lor, cultura militară şi de securitate au avut un rol
important în apariţia şi dezvoltarea unui nou mod de a concepe organizaţia/instituţia, managementul
acesteia şi, implicit, de a activa în mediul intra şi extraorganizaţional.

∗
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I. Caracteristicile structurilor din domeniul securităţii naţionale
Structurile din domeniul securităţii naţionale ca organizaţii/instituţii sunt investite cu o
anume împuternicire, delegare de competenţă, dar şi cu un sistem de restricţii şi constrângeri care le
îngrădesc libertatea şi le fac dependente de puterea politică.
În perspectivă structural-funcţională, raportat la sistemul social de ansamblu, la sistemul
global, totalitatea structurilor din domeniul securităţii naţionale reprezintă un subsistem al acestuia
(alături de celelalte subsisteme - economic, politic, cultural etc.), sistemul securităţii naţionale.
Privit în calitate de sistem, sistemul securităţii naţionale (totalitatea structurilor din domeniul
securităţii naţionale ) cuprinde:
• structuri (militare şi structuri civile cu statut special);
• relaţii (proprii fiecărei componente, între componentele sale, între acestea şi celelalte
structuri sociale);
• procese (acte şi acţiuni) şi funcţii specifice;
• cultură (valori şi norme adecvate specificului activităţilor desfăşurate).
Desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea misiunilor specifice de către structurile din
domeniul securităţii naţionale sunt determinate de o serie de carcteristici, cum ar fi:
• puternică supunere faţă de legalitate;
• puternică centralizare a responsabilităţilor;
• un personal selecţionat şi coordonat pe baza unui sistem de tip carieră;
• respectarea reglementarilor primează în faţa eficienţei;
• absenţă aproape totală a conceptului de rentabilitate;
• distincţie clară între cei ce concep/decid şi cei ce execută o decizie;
• iniţiativă din partea executantului şi un respect strict al procedurilor;
• legătură strânsă între nivelurile ierarhice, atât pe verticală cât şi pe orizontală.
Principiile care trebuie să stea la baza funcţionării optime a structurilor din domeniul
securităţii naţionale ar trebui să fie următoarele:
• structurile există pentru a îndeplini scopuri şi obiective prestabilite;
• structurile funcţionează cel mai bine atunci când raţionalitatea prevalează faţă de
preferinţele personale şi presiunile externe;
• structurile trebuie construite în concordanţă cu circumstanţele organizaţionale (mediu,
tehnologie, scopuri);
• structurile îşi îmbunătăţesc eficienţa şi performanţele prin promovarea specializării şi a
diviziunii muncii;
• formele de coordonare şi control sunt esenţiale pentru asigurarea cooperării indivizilor şi
organizaţiilor în ideea atingerii obiectivelor comune ale structurilor;
• problemele apărute datorită deficienţelor structurale pot fi remediate prin intermediul
reorganizării sau restructurării.
II. Consideraţii privind cultura de securitate
Fiind o componentă a ansamblului culturii unei societăţi, cultura de securitate are aceleaşi
componente structurale dar care gravitează în jurul valorilor din domeniul securităţii şi care
ghidează desfăşurarea acţiunilor specifice, funcţionarea sistemului securităţii naţionale. Toate aceste
elemente sunt corelate organic într-un sistem funcţional, al culturii de securitate, centrat pe o tablă
de valori din domeniul securităţii specific societăţii.
Cultura de securitate reprezintă totalitatea noţiunilor, ideilor şi informaţiilor de care dispun,
la un moment dat, cetăţenii statului, referitoare la valorile, interesele şi necesităţile (naţionale) de
securitate, care formează şi dezvoltă atitudini, motivaţii şi comportamente necesare apărării şi
protejării acestora faţă de vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări, precum şi promovării lor în
mediul intern şi internaţional de securitate.
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Analiza culturii de securitate implică o succintă precizare a celor mai importante genuri de
elemente componente ale acesteia. Componentele culturii de securitate pot fi analizate atât din
punct de vedere al conceptului de cultură cât şi din punct de vedere al conceptului de securitate.
Astfel, din punct de vedere al conceptului de cultură elementele componente ale culturii de
securitate sunt reprezentate de: miturile, credinţele, stereotipurile, valorile, reprezentările sociale,
atitudinile şi mentalităţile din domeniul securităţii (naţionale şi internaţionale).
Din punct de vedere al conceptului de securitate, componentele culturii de securitate sunt
determinate de componentele (domeniile, dimensiunile) acesteia: militară, economică, politică,
socială şi de mediu. Avem astfel: cultura de securitate politică; cultura de securitate socială; cultura
de securitate economică; cultura de securitate militară; cultura de securitate a mediului.
Componentele culturii de securitate se întrepătrund şi se intercondiţionează reciproc. Nici
una din aceste componente, luate individual, nu reprezintă cultura de securitate, însă luate
împreună, ele reflectă şi dau înţeles conceptului de cultură de securitate.
În fiecare organizaţie/instituţie componentele culturii de securitate se îmbină diferit, unele
predomină, altele sunt marginalizate, există modalităţi diferite de a trata oamenii (egali, inferiori,
superiori), de a-i motiva, de a comunica cu ei.
Cultura de securitate are un rol deosebit de important în:
• asigurarea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale;
• stabilirea relaţiilor instituţiei/organizaţiei cu instituţiile/organizaţiile cu care colaborează
şi/sau cooperează;
• realizarea interfeţei dintre cultura naţională şi cea individuală;
• modelarea identităţii individuale şi a celei de grup;
• determinarea comportamentului membrilor instituţiei/organizaţiei;
• asigurarea sentimentului de apartenenţă la o colectivitate din domeniul securităţii
naţionale;
• oferirea (asigurarea) protecţiei componenţilor săi.
„Din analiza studiilor recente, întreprinse în diferite şcoli de gândire şi practica strategică de
securitate, se disting trei funcţii ale culturii de securitate: cognitivă, afectivă şi apreciativă.” [1]21
Cultura de securitate are rolul de a favoriza formarea şi menţinerea unei capacităţi
organizaţionale/instituţionale ridicate, în măsură să determine feed-back-uri rapide, flexibile şi în
concordanţă cu oportunităţile şi schimbările exogene şi endogene.
III. Cultura militară ca factor de securitate
Cultura militară presupune existenţa unor valori militare şi necesitatea însuşirii lor de către
membrii organizaţiei/instituţiei. Ea este o parte a culturii şi trebuie privită şi tratată adecvat, mai
ales în sistemul învăţământului militar.
Cultura militară nu este doar acumularea unor concepte, a unor valori, ci se prezintă mai ales
ca o cultură de proces şi nu doar o cultură de patrimoniu. Ea este o cultură constituită din sisteme de
valori ca suport al acţiunii, deci o cultură a acţiunii, o cultură dinamică.
Elementele care alcătuiesc cultura militară se diferenţiază prin gradul de conştientizare şi
prin cel de accesibilitate, observându-se o stratificare a lor:
• Straturile superficiale – aspecte exterioare, vizibile ale culturii militare: comportamente,
sloganuri, documente şi alte elemente observabile.
• Valorile şi normele promovate de membrii organizaţiei militare (asumarea riscurilor,
serviciile oferite, dezvoltare). Acestea constituie o anumită ideologie a organizaţiei militare care se
concretizează în ansamblul de simboluri şi limbajul preluat şi transmis în timp de membrii acesteia.
• Credinţele şi convingerile membrilor privind sensul şi modalităţile de desfăşurare a
activităţilor în cadrul organizaţiei militare.
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Noile valori militare au fost generate de progresul excepţional în domeniul înaltei
tehnologii, tehnologiei informaţiei, managementului economic şi social şi mijloacelor de
comunicare, dar şi a promovării valorilor democratice. Acest progres are drept suport atât tendinţa
de evoluţie şi de revoluţie a sistemelor, în general şi a sistemelor tehnice, în special, cât şi cerinţa
politică, strategică şi tactică de performanţă în domeniul acţiunii militare.
Implicaţiile acestor mutaţii sunt imense. Totuşi, trebuie să ţinem seama de faptul că militarul
profesionist nu este şi nu trebuie să fie un simplu robot. El are nevoie de o cultură militară
consonantă, pe suportul căreia se crează o disponibilitate superioară. Uneori, cultura militară este
redusă la un sistem de deprinderi pe care le presupune o acţiune specializată.
Cultura militară este confundată, adesea – în mod nefericit şi simplist, desigur – cu cultura
pragmatică. Aceasta este o cultură profesională, care nu reuşeşte să treacă dincolo de simpla
utilitate. O astfel de „cultură” nu este altceva decât o sumă de cunoştinţe şi deprinderi necesare
pentru un anumit tip de acţiune. Evident, o asemenea cultură este necesară, nu însă suficientă.
Cultura profesională, fără un suport temeinic, ancorat în sisteme de valori, rămâne îngustă, firavă,
fără capacitatea de a se dezvolta.
Sistemele de instruire au la bază două coordonate esenţiale: cultura, adică sistemele de
valori, prin care se realizează formarea omului ca om, ca membru al comunităţii, ca valoare
supremă pentru om şi profesia.
Există la ora actuală tendinţa să se renunţe din ce în ce mai mult la formarea culturală (în
sensul asimilării, cunoaşterii, înţelegerii şi respectării sistemelor de valori), în favoarea instruirii
profesionale.
Altfel spus, tendinţa transformării militarilor în simpli mânuitori ai tehnicii, chiar dacă este
esenţială, economicoasă şi eficientă în cadrul unor acţiuni pe roluri, nu este benefică şi nu permite
flexibilitatea şi adaptabilitatea individuală şi socială la condiţiile concrete ale situaţiei.
Factorii care influenţează cultura militară:
• Externi: cultura naţională, cultura din celelalte domenii de activitate şi în special cultura
de securitate, cultura profesională, societatea civilă, factorii tehnici şi tehnologici (informatizarea,
standardizarea, etc), mediul juridico-instituţional.
• Interni: istoria organizaţiei, stilul de conducere practicat de manageri/lideri (şefi şi
comandanţi), managerii/liderii, leadershipul şi membrii organizaţiei, mărimea organizaţiei,
scopurile şi obiectivele organizaţiei, motivarea şi salarizarea membrilor.
Cultura militară nu este şi nu trebuie considerată doar o cultură îngustă, specifică,
profesională. Ea este o cultură interdisciplinară, o cultură selectivă, o cultură de sinteză.
IV. Corelaţia cultură militară - cultură de securitate
Dezvoltarea unei culturi de securitate, în măsură să faciliteze comunicarea la nivel
organizaţional, are obiective şi scopuri precise privind clarificarea şi dezvoltarea conceptuală a
domeniului, deoarece lipsa de precizie şi de claritate în termeni a condus la manipularea conceptelor
de către grupuri sau persoane ale căror interese nu au concis cu cele ale naţiunii.
Definirea fără echivoc a elementelor care constituie condiţia de securitate naţională
determină reducerea marjei de utilizare a acestora în alte scopuri, implicând, totodată, răspândirea
temelor şi a subiectelor care să faciliteze înţelegerea naturii şi a scopului structurilor din domeniul
securităţii naţionale.
Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate vizează, printre altele, „instituirea
terminologiei unitare care să asigure compatibilitatea structurilor de informaţii naţionale cu cele ale
aliaţilor şi dezvoltarea unei culturi de securitate în măsură să faciliteze comunicarea la nivelul
securităţii naţionale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, inclusiv cu societatea civilă, precum
şi cu structurile de informaţii partenere”.
Strategiei referitoare la cultura de securitate şi militară i se pot asocia următoarele obiective,
pe termen scurt şi mediu:22
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• promovarea, în societatea civilă, a specificului, legitimităţii, legalităţii şi importanţei
publice a activităţilor legate de domeniul securităţii naţionale;
• identificarea intereselor, a spaţiilor comune de analiză şi dezvoltarea unor unor proiecte
de consultare, dialog sau dezbatere cu mediul instituţional public şi cu organizaţii
neguvernamentale interesate de domeniul siguranţei naţionale;
• dialog sau dezbatere cu mediul instituţional public şi cu organizaţii neguvernamentale
interesate de domeniul securităţii naţionale;
• transferul mesajului instituţional şi promovarea activităţilor dedicate culturii de securitate
şi militare în sfera legislativului, a executivului şi a societăţii civile;
• organizarea de evenimente instituţionale care să valorifice preocupările pentru
implementarea problemelor legate de securitate, precum şi a documentelor euroatlantice;
• participarea la seminarii, dezbateri, mese rotunde, conferinţe cu reprezentare naţională şi
internaţională;
• încurajarea participării experţilor din structurile de specialitate la cursuri de specializare
oferite de organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domenii de activitate relaţională cu
securitatea naţională.

INTERNAŢIONALĂ

SECURITATE
CULTURĂ DE
SECURITATE
NAŢIONALĂ

APĂRARE

ORDINE
PUBLICĂ

SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ

CULTURĂ MILITARĂ

Cultura de securitate şi militară influenţează întregul personal al organizaţiilor/instituţiilor,
chiar dacă nu întotdeauna personalul acestora este conştient de aceasta, deoarece ele le determină
întregul comportament. Însă, impactul culturii de securitate şi militare asupra organizaţiei/instituţiei
depinde de modul în care aceasta sprijină înfăptuirea obiectivelor, de aria de penetrare în rândul
organizaţiei/instituţiei, dar şi de gradul de însuşire şi de acceptare de către membrii acesteia.
Deocamdată nu există o metodă eficientă de cuantificare a culturii de securitate şi militare,
dar se pot face aprecieri prin evaluarea nivelului următorilor:
• iniţiativa individuală – gradul de responsabilitate şi libertatea;
• toleranţa dată de risc – gradul de încurajare a membrilor, de asumare a riscului, de a fi
inovativi şi ofensivi;
• direcţia – măsura în care obiectivele stabilite sunt clare, performante;
• integrarea – gradul de încurajare a acţiunilor coordonate;
• sprijinul managementului – măsura în care managerii asigură sprijinul subordonaţilor şi
comunicarea clară cu aceştia;
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• controlul – gradul utilizării regulilor şi reglementărilor în supravegherea directă a
personalului;
• identitatea – gradul de identificare a angajaţilor cu organizaţia;
• sistemul de recompense – gradul în care acestea se bazează pe performanţele obţinute de
personal;
• toleranţa conflictului – gradul de încurajare a personalului pentru rezolvarea conflictelor;
• procedee de comunicare – gradul de restricţionare a comunicaţiilor la anumite niveluri.
În organizaţiile din domeniul securităţii naţionale domneşte un climat defensiv, care poate
reprezenta un obstacol în procesul de dezvoltare a culturii de securitate şi militare, dar care poate
asigura conducerea unitară. Misiunea liderului din domeniul securităţii naţionale este de a impune
colaboratorilor un stil de comunicare, în funcţie de modul în care aceştia reacţionează la două
condiţii: recunoaşterea propriei subiectivităţi şi asumarea poziţiei sale administrative.
Într-o cultură a ierarhiei, oamenii tind să facă ceea ce li se spune, să evite greşelile, să fugă
de responsabilitate, să-şi „pândească” şeful, să-i blameze pe ceilalţi pentru problemele apărute şi să
aibă sentimentul că se află în competiţie cu ceilalţi. Pe de altă parte, într-o cultură a
responsabilizării, oamenii au tendinţa să facă ceea ce consideră că trebuie făcut, să îşi asume riscuri
şi să înveţe din propriile greşeli, să îşi asume responsabilitatea, să îşi verifice singuri munca, să
înveţe când anume nu se aplică regulile, să aibă un sentiment de colaborare cu ceilalţi.
V. Cultura de securitate şi cultura militară – domenii de pregătire
ale structurilor din domeniul securităţii naţionale
În general, organizaţiile/instituţiile din domeniul securităţii naţionale au o cultură puternică,
reprezentată de:
• componenţa membrilor este relativ stabilă şi omogenă;
• experienţele împărtăşite de membri au o durată lungă şi o intensitate mare;
• există coordonare între managementul superior şi leadership;
• există preocupare pentru socializarea ridicată a noilor angajaţi.
Cultura de securitate şi cultura militară sunt influenţate de caracteristicle generale ale
structurilor din domeniul securităţii naţionale:
• absenţa pieţei ca output;
• constrîngerile legale şi formale;
• amploarea impactului deciziilor;
• controlul democratic obiectiv din partea instituţiilor statului şi societăţii civile;
• aşteptările societăţii civile;
• ambiguitatea obiectivelor, complexitate, conflict;
• autoritatea administrativă şi practicile de leadership;
• structura organizaţională;
• motivarea;
• caracteristici individuale, atitudini legate de muncă şi comportamente;
• performanţa organizaţională;
• urmărirea unor finalităţi externe;
• absenţa rentabilităţii financiare (sunt finanţate de la bugetul de stat);
• desfăşurarea activităţilor specifice în condiţii de concurenţă nulă sau imperfectă;
• sisteme complexe şi foarte segmentate;
• existenţa, în general, a unui număr mare de obiective aflate uneori
într-o relaţie
competiţională;
• acţionează deseori sub o presiune politică puternică;
• managerii/liderii îşi desfăşoară activitatea în contextul unor structuri de autoritate
fragmentate;
• de multe ori întâlnim şi manageri neprofesionişti;
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• existenţa restricţiilor în ceea ce priveşte acţiunile specifice interne; ele nu pot angaja,
concedia sau promova la fel de flexibil ca structurile din instituţiile civile.
Cultura de securitate şi cultura militară au şi o componentă educaţională care trebuie să ţină
seama de informaţiile din domeniul militar care îi sunt necesare organizaţiei/instituţiei.
În cadrul structurilor din domeniul securităţii naţionale profesionalismul promovează o
cultura de securitate bogată şi o cultura militară sănătoasă, centrate pe valorizarea resursei umane şi
având profesionalismul ca valoare fundamentală.
Cultura de securitate şi cultura militară permit identificarea şi descrierea a numeroase
elemente reale, de natură umană. Ele reprezintă plusul de cunoaştere, înţelegere şi fundament al
deciziilor şi acţiunilor manageriale. Cultura de securitate şi cultura militară implică, prin natura lor,
o abordare uman managerială foarte concretă, ce are în vedere toţi membrii organizaţiei.
În cadrul procesului de pregătire a structurilor din domeniul securităţii naţionale, cultura de
securitate şi cultura militară reprezintă doar un segment, dar este limpede că toate celelalte domenii
de pregătire vin, direct sau indirect, în sprijinul acesteia.
Cultura de securitate şi cultura militară sunt de tip rol, bazate pe leadership strict structurat
de la vârf la bază, cu un lanţ de comandă organizat conform principiului centralizării. Dintr-o altă
perspectivă, acestea pot fi considerate ca fiind de tip “templu”, acest tip fiind specific organizaţiilor
mari, caracterizate de birocraţie, disciplină, securitate maximă, ierarhie foarte bine stabilită şi
respectată, fără iniţiativă personală, scopul fiind parcursul către “acoperişul templului”.
Necesitatea cunoaşterii şi aprofundării culturii de securitate şi culturii militare de către
structurile din domeniul securităţii naţionale este determinată de caracteristicile acestora, şi anume:
consideră profesia drept un serviciu pentru ţară, cu scopul de a asigura securitatea naţională; pune
accent pe coeziunea de grup şi pe codul etic profesional.
Sistemul de valori al militarilor/funcţionarilor publici cuprinde cinstea, demnitatea şi
onoarea, disciplina loialitatea faţă de instituţie şi faţă de membrii organizaţiei, toate acestea
contribuind la formarea spiritului de responsabilitate şi la preocuparea pentru perfecţionarea
pregătirii şi exemplul personal.
Nivelul culturii de securitate şi culturii militare într-o organizaţie/instituţie poate influenţa
pozitiv sau negativ factorii care determină performanţa acesteia: iniţiativa individuală, dorinţa de
autoperfecţionare, practicarea muncii în echipă, stabilirea unor obiective realiste, dar îndrăzneţe şi
altele.
Importanţa culturii de securitate şi culturii militare în procesul de pregătire a structurilor din
domeniul securităţii naţionale rezidă din impactul substanţial pe care-l pot avea asupra creşterii
funcţionalităţii şi performanţelor organizaţiei/instituţiei, atât direct, cât şi prin managementul
resurselor umane.
Concluzii
Structurile din domeniul securităţii naţionale au o cultură de securitate şi o cultură militară
care le individualizează puternic în peisajul instituţiilor sociale.
O caracteristică a structurilor din domeniul securităţii naţionale este dependenţa din ce în ce
mai mare a performanţelor de capacitatea lor organizaţională. Ca urmare, cultura de securitate şi
cultura militară vor favoriza formarea şi menţinerea unei capacităţi organizaţionale ridicate, în
măsură să determine feed-back-uri rapide, flexibile şi în concordanţă cu oportunităţile şi
schimbările exogene şi endogene.
Se poate spune că în structurile din domeniul securităţii naţionale cultura de securitate şi
cultura militară vor trebui să cunoască o modificare pentru a putea îndeplini un rol progresist,
eliminind astfel rezistenţa personalului la schimbare.
Pregătirea profesională constă în asigurarea unui profit informaţional structurat în domenii
de cunoştinţe funcţionale, un adaos de competenţe intelectuale şi acţionale concrete, un plus de
motivaţie şi atitudine reflectată în activitatea ulterioară.
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În actuala etapă, caracterizată de profunde transformări structurale şi conceptuale, creearea
şi dezvoltarea unei culturi de securitate şi a unei culturi militare la nivelul personalului structurilor
din domeniul securităţii naţionale reprezintă una din priorităţile acestora.
Evoluţia culturii de securitate şi a culturii militare, a căror importanţă se accentuează, este
marcată de două tendinţe contradictorii: pe de o parte, menţinerea culturii care a adus performanţe
şi, pe de altă parte, schimbarea acesteia ca urmare a modificărilor rapide apărute în mediul în care
acţionează organizaţia militară.
Tendinţa de menţinere a valorilor şi a concepţiei de bază este justificată de impactul pozitiv
pe care îl are asupra rezultatelor activităţii organizaţiei. Pentru echipa de conducere, problema
esenţială o constituie extinderea influenţei pe care o are, prin selectarea de noi membri care se
potrivesc organizaţiei şi înlăturarea celor care nu acceptă preceptele acesteia, precum şi instruirea şi
motivarea corespunzătoare a personalului.
Tendinţa de schimbare a culturii de securitate şi a culturii militare este firească în societatea
contemporană, întrucât climatul creator şi adâncirea gradului de socializare, ca urmare a progresului
tehnico-ştiinţific, impune noi valori şi prezumţii. Drept rezultat, păstrarea, timp îndelungat, a unor
concepţii, credinţe, norme care au avut un efect benefic poate să se transforme în frâne ale
dezvoltării, în prejudecăţi şi în rigidităţi.
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UNIUNEA EUROPEANĂ - ABORDĂRI COMPLEMENTARE
ALIANŢEI NORD-ATLANTICE ÎN DOMENIILE SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII
Dr. Teodor FRUNZETI∗
The new security dynamics at the beginning of the 21st century generated profound
transformation processes with global, regional and national implications. Classic organizations
had to develop both short term adaptation plans and long term visions in order to remain relevant
for the array of emerging risks and threats.
European Union, focused historically on building economic development and free market,
had to adapt itself after the end of the Cold War. EU recognized the need for a more active role in
the security dynamics within Europe and beyond.
Recognized as complementary to NATO efforts and actions, EU plans focused on developing
interoperable, deployable, flexible and agile capabilities to be able to contribute to global and
regional security environment.
Alianţa Nord-Atlantică a reprezentat, până la sfârşitul Războiului Rece, organizaţia
marcantă cu responsabilităţi în domeniul securităţii colective a bătrânului continent european. În
acelaşi timp, a existat un interes major, manifestat în dinamica securităţii la nivel global, de a creşte
contribuţia europeană la securitatea regională cu scopul de a echilibra eforturile şi resursele angajate
de principalii actori capabili de a influenţa mediul de securitate la nivel regional şi global.
După sfărşitul Războiului Rece, ameninţarea Uniunii Sovietice a fost înlocuită cu o situaţie
difuză şi incertă legată de apariţia unor zone instabile din punct de vedere al securităţii regionale. În
plus, atacurile din SUA, Spania şi Marea Britanie au confirmat emergenţa ameninţărilor teroriste şi
a unei întregi pleiade de riscuri asimetrice. Asemenea evenimente au dus la o revedere a rolurilor şi
scopurilor organizaţiilor din domeniile securităţii şi apărării colective. În paralel, odată cu
perioadele de criză din Balcani de la începutul anilor 90, au fost declanşate dezbateri constructive
legate de necesitatea unor transformări organizaţionale majore care să genereze capabilităţi eficiente
în contracararea noilor provocări la adresa securităţii regionale şi globale.
Pentru naţiunile europene devenea clară premisa conform căreia, pe lângă factorul major al
dezvoltării economice, era nevoie de instituţii şi capabilităţi militare care să fie angajate activ şi cu
succes în managementul crizelor la periferiile Europei şi chiar dincolo de acestea. Odată cu
procesele de lărgire abordate atât de Alianţa Nord-Atlantică cât şi de Uniunea Europeană după
mijlocul anilor 90, la nivelul continentului european se conştientiza paradigma conform căreia
capabilităţile naţionale individuale erau limitate şi era nevoie de dezvoltarea unei componente
europene de securitate.
Crizele din fosta Iugoslavie au dus la Declaraţia Petersberg, din 1992, Tratatul de la
Amsterdam, din 1997, şi la deciziile majore ale Consiliului European de la Cologne şi Helsinki, din
1999. La rândul lor, acestea au generat formularea European Headline Goal şi a unor iniţiative şi
programe concentrate pe îmbunătăţirea capabilităţilor militare ale Uniunii Europene în domeniul
managementului crizelor. Din alt punct de vedere, au existat critici legate de posibila apariţie a unei
relaţii duplicitare Alianţa Nord-Atlantică-Uniunea Europeană. Astfel, anterior recunoaşterii şi
promovării unei relaţii complementare, existau opinii care susţineau ideea de menţinere a Alianţei
Nord-Atlantice ca unică platformă de concentrare a eforturilor europene din domeniile securităţii şi
apărării colective.
Procesul de transformare a Uniunii Europene în domeniile securităţii şi apărării a cunoscut o
dezvoltare graduală după sfârşitul Războiului Rece. Voinţa declarată de promovarea a dezvoltării şi
cooperării regionale s-a bazat pe două valenţe majore ale Uniunii Europene: model şi actor. Astfel,
procesul de integrare a unor noi membri a dus la eliminarea, dintr-o perspectivă istorică, a unui
∗
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ciclu de violenţe şi ciocniri între naţiunile europene. Din acest punct de vedere, eficienţa procesului
de integrare reprezintă un model pentru alte regiuni şi naţiuni care urmăresc realizarea şi menţinerea
unei securităţi regionale ca fundament pentru dezideratul stabilităţii globale. În al doilea rând,
Uniunea Europeană a devenit un actor internaţional relevant în ultimele aproximativ două decenii.
Printr-un proces progresiv şi multilateral de negociere, Uniunea Europeană a definit o politică
externă şi de securitate care promovează diplomaţia şi cooperarea în rezolvarea disputelor şi nu
soluţiile pur militare.
În acest context, Uniunea Europeană a dezvoltat gradual un proces comprehensiv de
transformare care a permis realizarea unor capabilităţi reale în domeniile securităţii şi apărării.
Astfel, evenimentele majore care au marcat acest proces au fost:
-1991 – Tratatul de la Maastricht a definit al doilea pilon al cadrului Uniunii Europene (Politica
Externă şi de Securitate Comună);
-1992 – Declaraţia Petersberg a stabilit nivelul de ambiţie referitor la viitoarele operaţii de
management al crizei;
-1997 – Tratatul de la Amsterdam a întărit Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii
Europene;
-1998 – Summit-ul Franco-Britanic de la St. Malo a demarat proiectul Politicii Europene de
Securitate şi Apărare ca parte integrantă a Politicii Externe şi de Securitate Comună;
-1999 – Consiliul European de la Cologne a marcat înfiinţarea instituţiilor militare ale Uniunii
Europene;
-1999 – Consiliul European de la Helsinki a definit nivelul de ambiţie prin European Headline
Goal;
-2000 – Consiliul European de la Feira a decis stabilirea capabilităţilor civile de management al
crizei;
-2001 – Tratatul de la Nisa a integrat oficial Politica Europeană de Securitate şi Apărare;
-2003 – În urma Summit-ului NATO de la Washington, Uniunea Europeană a stabilit acordurile şi
misiunile Berlin Plus;
-2003 – Uniunea Europeană a elaborat Strategia Europeană de Securitate;
-2004 – Consiliul European de la Bruxelles a adoptat Civilian Headline Goal 2008;
-2004 – au fost formulate European Healine Goal 2010 şi conceptul de Grupuri de Luptă ale
Uniunii Europene;
-2007 – parte din grupurile de luptă au devenit operaţionale.
Considerată ca unul din pilonii care oferă robusteţe modelului de cooperare al Uniunii
Europene, Politica Europeană de Securitate şi Apărare constituie coloana vertebrală a Politicii
Externe şi de Securitate Comună. În acelaşi timp, s-a urmărit dezvoltarea pe termen mediu a unor
opţiuni fezabile şi eficiente pentru a face faţă viitoarelor crize. Astfel, Uniunea Europeană a
accentuat ideea de a dezvolta o Politică Europeană de Securitate şi Apărare care să nu reprezinte un
instrument de minimalizare a rolului de apărare colectivă al Alianţei Nord-Atlantice şi care nu se
dorea a fi un factor de slăbire a legăturii transatlantice. Dimpotrivă, s-a insistat în promovarea
realităţii conform căreia Politica Europeană de Securitate şi Apărare potenţează o strânsă conexiune
a Uniunii Europene cu Alianţa Nord-Atlantică. În plus, eforturile Uniunii Europene de a dezvolta
capabilităţi de apărare mai robuste aveau un caracter complementar cu cele ale Alianţei NordAtlantice.
Summit-ul NATO de la Washington din 1999 a salutat decizia Uniunii Europene de a
reafirma angajamentul său privind întărirea capabilităţilor de apărare şi a luat la cunoştinţă de
rezoluţia Uniunii Europene de a dezvolta o capacitate autonomă de luare a deciziilor pentru
angajarea acţiunilor militare „acolo unde Alianţa Nord- Atlantică, în întregul său, nu este angajată”.
SUA a sprijinit Politica Europeană de Securitate şi Apărare dar a definit utilizarea
capabilităţilor Alianţei Nord-Atlantice în operaţii conduse de Uniunea Europeană pe baza a trei
principii:
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1.să nu existe o separare totală de Alianţa Nord-Atlantică. Politica Europeană de Securitate
şi Apărare trebuie să aibă un caracter complementar demersurilor similare ale NATO şi să nu
ameninţe indivizibilitatea securităţii europene şi nord-americane;
2.să nu existe o dublare a structurilor de comandă ale Alianţei Nord-Atlantice sau a
resurselor angajate la nivelul NATO;
3.să nu existe o discriminare a naţiunilor membre NATO care nu sunt membre ale Uniunii
Europene.
Consiliul European de la Helsinki a permis stabilirea unui cadru instituţional de luare a
deciziilor pentru Politica Europeană de Securitate şi Apărare prin înfiinţarea unei forţe de reacţie
rapidă a Uniunii Europene care să fie pe deplin operaţională până în 2003. Această forţă, cu un
total planificat de aproximativ 60000 de militari, urma să fie dislocabilă în termen de 60 de zile pe o
durată de cel puţin un an şi capabilă să îndeplinească toate misiunile de tip Petersberg (asistenţă
umanitară, căutare-salvare, menţinere a păcii şi impunere a păcii) dar nu se constituia într-o forţă
permanentă a Uniunii Europene. Se prevedea numai identificarea, la nivelul statelor membre ale
uniunii Europene, a forţelor şi mijloacelor care urmau să aibă un anumit nivel de operativitate. În
plus, Consiliul European a mai identificat şi salutat eforturile de restructurare a industriilor de
apărare din statele membre ale Uniunii Europene pe care le-a considerat ca fiind vitale pentru
asigurarea unei baze industriale şi tehnologice îndeajuns de solidă pentru a sprijini cerinţele militare
ale Politicii Europene de Securitate şi Apărare.
În paralel, Uniunea Europeană a urmărit accelerarea dezvoltării capabilităţilor civile pentru
managementul crizelor în contextul Politicii Europene de Securitate şi Apărare. În iunie 2000,
Uniunea Europeană a decis înfiinţarea unei forţe civile de 5000 de poliţişti iar în iunie 2001 a
stabilit obiectivele pentru înfiinţarea unor echipe dislocabile de experţi în domeniile statului de
drept, administraţiei civile şi protecţiei civile. În decembrie 2004, s-a materializat decizia privind
Civilian Headline Goal 2008 care prevedea dezvoltarea pe viitor a capabilităţilor de management al
crizei şi permitea Uniunii Europene să răspundă oportun şi într-un timp mai scurt la crizele
emergente.
Uniunea Europeană a creat şi cadrul instituţional destinat implementării Politicii Europene
de Securitate şi Apărare. Astfel, au fost înfiinţate Comitetul Politic şi de Securitate (compus din
Reprezentanţi Naţionali), Comitetul Militar (compus din şefii apărării din statele membre sau
reprezentanţii acestora) şi Statul Major Militar (compus din aproximativ 130 de experţi militari).
Caracterul complementar al Politicii Europene de Securitate şi Apărare fundamenta şi
crearea unor mecanisme de cooperare cu Alianţa Nord-Atlantică care permiteau Uniunii Europene
să utilizeze mijloacele NATO în anumite condiţii. În acest scop, au fost organizate întâlniri
periodice comune la nivel de reprezentanţi naţionali şi reuniuni comune ale statelor membre NATO
care făceau sau nu parte din Uniunea Europeană. S-a constituit astfel un cadru de cooperare şi
consultare care permitea, în eventualitatea unei crize, participarea naţiunilor Alianţei NordAtlantice, care nu erau membre ale Uniunii Europene, la operaţii conduse de Uniunea Europeană.
Această relaţie complementară a fost oficializată în decembrie 2002 şi a deschis drumul
pentru implementarea, în 2003, a acordurilor Berlin Plus care permiteau Uniunii Europene să
utilizeze temporar forţe şi mijloace ale Alianţei Nord-Atlantice în operaţii proprii evitând astfel o
dublare inutilă a structurilor NATO şi cheltuieli în plus din fondurile de apărare, relativ limitate, ale
Uniunii Europene. Acordurile Berlin Plus garantau Uniunii Europene accesul total la procesul de
planificare al Alianţei Nord-Atlantice şi o utilizare temporară a mijloacelor comune ale NATO în
operaţii conduse de Uniunea Europeană „acolo unde NATO, în întregul său, nu este prezentă”.
Realizarea unui set robust de capabilităţi militare a fost şi rămâne una din provocările
principale ale Uniunii Europene pe măsură ce se urmăreşte menţinerea unui nivel ridicat al
credibilităţii Politicii Europene de Securitate şi Apărare. Conflictul din Kosovo din 1999 a
demonstrat, printre altele, şi nevoia eliminării deficitelor de capabilităţi militare europene şi
accelerarea progresului tehnologic necesar noilor cerinţe operaţionale.
Deficitele privind
transportul aerian strategic, muniţiile de înaltă precizie, sistemele de comandă şi control, sistemul
informaţional, realimentarea aeriană şi neutralizarea apărării aeriene a adversarului sunt doar câteva
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din cele mai evidente. Pentru a le minimaliza impactul acestora, Uniunea Europeană s-a concentrat
pe elaborarea unor obiective şi cerinţe operaţionale care să solicite naţiunilor membre să pună un
accent mai mare pe dislocarea şi susţinerea forţelor şi să reorienteze şi, în ultimă instanţă, mărească
alocaţiile bugetare destinate apărării.
În anii 2000 şi 2001, au avut loc două conferinţe de angajare a capabilităţilor pentru
definirea contribuţiilor naţionale la forţa de reacţie rapidă a Uniunii Europene şi pentru a discuta
deficitele identificate. Totuşi, în mai 2003, Uniunea Europeană a declarat că forţa de reacţie rapidă
posedă capabilităţile operaţionale necesare îndeplinirii întregului set de misiuni Petersberg dar a şi
recunoscut persistenţa unora din deficitele operaţionale. Ca o consecinţă, s-a stabilit concentrarea
eforturilor de angajare pe alte misiuni, în afară de cele de impunere a păcii, care solicitau eforturi
majore privind capabilităţile şi resursele alocate.
În iunie 2004, pentru a mări gradul de interoperabilitate a forţelor şi analiza într-un cadru
integrat nevoile de capabilităţi viitoare, Uniunea Europeană a decis înfiinţarea Agenţiei Europene
de Apărare. Unul din scopurile principale ale acestei agenţii este şi va fi să asiste naţiunile membre
ale Uniunii Europene să îşi sincronizeze şi planifice integrat atât cercetarea, dezvoltarea şi planurile
de achiziţii cât şi resursele necesare pentru a genera o abordare integrată a dezvoltării capabilităţilor
operaţionale.
În ciuda deficitelor înregistrate, Uniunea Europeană nu a renunţat la menţinerea ritmului de
adaptare şi implementare a Politicii Europene de Securitate şi Apărare. Au fost angajate câteva
misiuni civile şi umanitare în Balcani, una din zonele des recunoscute ca fiind una din destinaţiile
viitoare uzuale ale Uniunii Europene.
Prima misiune a fost demarată în ianuarie 2003, ca una de management civil al crizei,
preluând parte din responsabilităţile forţelor de poliţie ale Organizaţiei Naţiunilor Unite dislocate în
Bosnia. Odată cu finalizarea acordurilor Berlin Plus, Uniunea Europeană a lansat prima sa misiune
militară – Operaţia CONCORDIA – pentru înlocuirea unui contingent NATO de menţinere a păcii
care acţiona în Macedonia. În decembrie 2004, a fost preluată, în cadrul Berlin Plus, misiunea de
menţinere a păcii condusă de NATO din Bosnia. Această operaţie – ALTHEA – a angajat
aproximativ 7000 de militari, fiind cea mai mare angajată de Uniunea Europeană. În plus, operaţia
ALTHEA a confirmat nivelul ridicat de cooperare atins între Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea
Europeană.
În iulie 2004, urmărind să angajeze valenţele Politicii Europene de Securitate şi Apărare
dincolo de Balcani, Uniunea Europeană a dislocat o misiune civilă de asistenţă juridică în Georgia.
Începând cu iunie 2003, a fost angajată o misiune multinaţională de menţinere a păcii (aproximativ
1400 de militari) în Republica Democrată Congo având ca obiective principale oprirea luptelor
dintre facţiunile rebele şi asigurarea protecţiei fluxurilor de ajutoare umanitare. Această misiune a
fost solicitată şi mandatată de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi a avut ca naţiune-lider, Franţa.
Recent, Uniunea Europeană a demarat planificarea operaţională, la cererea Organizaţiei Naţiunilor
Unite, pentru dislocarea unei misiuni de menţinere a păcii, cu un contingent multinaţional de
aproximativ 3500 de militari, în Republica Ciad.
Perceput ca fiind un concept mai util şi fezabil decât forţa de reacţie rapidă de 60000 de
militari, conceptul de grupuri de luptă, fundamentat pe baza Headline Goal 2010, prevede
constituirea a 13 grupuri de luptă multinaţionale sau naţionale, cu un efectiv aproximativ de 1500
militari fiecare şi cu o zonă de dislocare prestabilită, în scopul planificării operaţionale, la o distanţă
de 6000 de kilometri. Unele din obiectivele principale urmărite de Uniunea Europeană, prin
dezvoltarea şi implementarea conceptului de grupuri de luptă, sunt îmbunătăţirea capabilităţii de a
răspunde rapid la crizele emergente şi a îndeplinirii întregului spectru de misiuni Petersberg.
Un grup de luptă ar trebui dislocat în maximum 15 zile, pentru o perioadă de cel mult 4 luni,
în misiuni fie independente sau ca forţe iniţiale pentru pregătirea condiţiilor de introducere în teatrul
de operaţii a unei misiuni mai ample. În plus, conceptul de grupuri de luptă demonstrează caracterul
complementar său complementar ţinând cont de abordarea similară a Alianţei Nord-Atlantice (Forţa
de Răspuns a NATO). Comparativ, este prevăzut ca grupurile de luptă ale Uniunii Europene să fie
angajate, spre deosebire de Forţa de Răspuns a NATO, în operaţii care prezintă un grad scăzut de
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dezvoltare către acţiuni militare de înaltă intensitate. Ambele concepte pun însă accent pe
dislocare, autosusţinere, flexibilitate şi agilitate ca fiind determinante pentru succesul misiunilor, fie
ele tip Petersberg sau din spectrul NATO.
[1]
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UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI GLOBALIZAREA. DEFINIRE ŞI CONCEPTE
Daniela Cleopatra PÎRVULESCU
The evolution of the European Union was a long process, starting from economical premises towards the consolidation
of a political, economical and security realm. Today’s world is a world of the interdependencies, as no country in the world can
live isolated any longer. The interdependence at the economical level generates interdependence at the political level. The
countries support ones others, cooperate amongst them, however they also compete against one another.
The European Union represents the best solution both from the economical and political viewpoint and from the
perspective of security and of defending a geo-political realm that re-evaluates its role and place on the global stage. The
development of the decisional mechanisms in the strategic-political, diplomatic, economical, social, ecological or regional
security fields will enable Europe to successfully face the challenges generated by the globalizing phenomena, whose focus lies
on the social dimension of its citizens, on their security and prosperity, as well as on those of the nations to which they belong.
Globalization means the fight for markets, the elimination of the frontiers in the way of the free trade, being therefore a clear
expression of neo-liberalism at the economical level.
Globalization is already an international system, it has got its own rules and logics, it directly or indirectly influences
the political life, the environment and the economy of each and every country in the world.
Globalization runs countless risks, therefore unemployment, the global financial crises and competition have become
the major tasks in the globalized economy.
The beneficial side of globalization :
- the growing economical efficiency ;
- the stimulation of world trade and of production ;
- the appearance of some increasingly high quality products and services.
The process of globalization leads to the enhancement of the complexity of the international milieu, hence a reevaluation of the issues of the national and international societies is imperative.

I. Uniunea Europeană
În anul 2007, Uniunea Europeană a împlinit 50 de ani. În 25 martie 1957 reprezentanţii
Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei, Belgiei şi Luxemburgului au semnat în Campidoglio la Roma,
Tratatele de înfiinţare a Comunităţii Economice Europene şi EURATOM. În cincizeci de ani o
comunitate de şase state s-a transformat într-o Uniune de douăzeci şi şapte de state.
Uniunea Europeană este gruparea regională cea mai importantă, care a înregistrat cele mai
spectaculoase evoluţii comparativ cu alte tentative de integrare regională.
De la Revoluţia din Decembrie 1989 încoace, integrarea europeană a reprezentat, alături de
aderarea la NATO, unul din obiectivele cele mai importante ale politicii externe şi interne
româneşti. Am ajuns, să trăim şi să lucrăm într-o Românie integrată în Uniunea Europeană. Pentru
aceasta este însă nevoie să cunoaştem ce este şi cum a luat fiinţă Uniunea Europeană, cum
lucrează, şi ce politici promovează, care sunt avantajele şi costurile aderării României la
această structură.
Lumea de azi este o lume a interdependenţelor. Nici o ţară din lume nu mai poate trăi izolat,
în mod autarhic. Fenomenul globalizării, forţa economică şi politică extraordinară a companiilor
transnaţionale ne arată că interdependenţa economică şi politică a luat locul independenţei absolute,
care practic nu mai există nicăieri. Interdependenţa în plan economic generează interdependenţă în
plan politic. Ţările lumii se sprijină unele pe altele, cooperează între ele, dar se şi concurează.
Structurile economice mondiale şi regionale sunt un rezultat nemijlocit al interdependenţei.
Nici Uniunea Europeană nu face excepţie de la această evoluţie. Ţările membre ale Uniunii
au hotărât să exercite în comun unele atribute ale suveranităţii lor naţionale pentru ca aceasta să nu
constituie o piedică în faţa trendului general, dar mai ales pentru a face faţă consecinţelor
globalizării.
Înainte de abordarea propriu-zisă a problematicii Uniunii Europene se impun clarificări
asupra unor concepte şi noţiuni cu care vom opera în viitor. De exemplu: Ce se înţelege prin
„integrare europeană” şi „integrare euro-atlantică”?
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Pe baza bibliografiei studiate afirmăm că integrare europeană înseamnă integrarea/aderarea
la Uniunea Europeană. Apare aici, aşadar, doar dimensiunea europeană a integrării.
Integrarea euro-atlantică înseamnă, în limbajul comun, aderarea la Alianţa Nord-Atlantică,
care are şi o dimensiune trans-atlantică, întrucât din această structură fac parte şi două ţări de
dincolo de Oceanul Atlantic, respectiv SUA şi Canada.
De reţinut însă că aderarea este doar primul pas, desigur foarte important, pe calea integrării
în Uniune. Integrarea propriu-zisă reprezintă un proces mult mai îndelungat.
Deşi unele structuri, precum Alianţa Nord-Atlantică, Uniunea Europei Occidentale,
Comunitatea Economică Europeană şi Consiliul Europei au fost, la creare, doar structuri vesteuropene, în timp, acestea au devenit general-europene sau pan-europene. În aceste condiţii, nimeni
nu mai ridică obiecţiuni privind denumirea acestora. Prin lărgirea lor spre Europa Centrală şi de Est,
aceste organisme reprezintă mai mult sau mai puţin întreaga Europă. Totuşi, singura organizaţie cu
adevărat pan-europeană, care reprezintă întreaga Europă, este Consiliul Europei.
O situaţie particulară prezintă Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE),
în care pe lângă statele europene se regăsesc SUA şi Canada.
Analizând termenii „acquis comunitar” şi „armonizare legislativă” trebuie să arătam că
termenul „acquis communautaire” sau „acquis comunitar” este practic intraductibil. S-ar putea
traduce prin „obţinut”, „cucerit”. Englezii au încercat să-l traducă prin „community patrimony”, dar
au renunţat. Acesta înseamnă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea instituţiilor
Uniunii Europene, acţiunile şi politicile comunitare, adică:
• Conţinutul tuturor tratatelor fundamentale ale Uniunii (de la Roma, la Nisa);
• Legislaţia secundară adoptată de instituţiile UE pentru punerea în aplicare a
prevederilor tratatelor (regulamente, directive, decizii, avize şi recomandări), care
vizează, cu deosebire, Piaţa Unică, politicile comune (în agricultură, comerţ,
concurenţă, transport) şi măsurile menite să sprijine regiunile defavorizate şi diferite
categorii ale populaţiei.
• Declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul UE;
• Poziţii comune în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC),
cooperării în justiţie şi afaceri interne;
• Acordurile internaţionale la care Uniunea este parte.
Preluarea în întregime a „acquis-ului comunitar” este o condiţie obligatorie pentru aderarea
unei ţări candidate la UE, fiind unul din criteriile pentru aderare stabilite în 1993, de Consiliul
European de la Copenhaga. Excepţiile şi derogările de la „acquis-ul comunitar” se acordă doar în
circumstanţe excepţionale şi sunt limitate în privinţa conţinutului.
Armonizarea legislativă este un proces prin care legislaţia ţărilor membre şi ale celor
candidate la aderare se aliniază dreptului comunitar. Armonizarea legislativă este necesară pentru
buna funcţionare a Pieţei Unice comunitare. Armonizarea legislativă („approximation of
legislation”, „approximation of lows”; „legislative approximation”), face ca legile din ţările membre
şi candidate la aderare să fie cât mai asemănătoare, dar nu identice.
1. Instituţiile Uniunii Europene
Până în 1967, fiecare dintre cele trei comunităţi – CECO, Euratom şi CEE – aveau instituţii
similare, dar separate. Prin tratatul de unificare, care a intrat în vigoare în 1967, instituţiile celor trei
comunităţi au fost unificate, iar în prezent putem vorbi de instituţii comunitare în domeniile
economiei şi comerţului, în cel politic, în cel legislativ, al securităţii şi apărării etc.
Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană (OCEE), a fost creată la 16 aprilie
1948 în scopul gestionării “Planului Marshall”, prezentat de secretarul de stat american încă din
iunie 1947.23
“Planul Marshall” pornea de la aprecierea că europenii aveau nevoie imediat de un ajutor
dinafară şi că se cuvenea ca Statele Unite să acorde acest ajutor gratuit. Dar, ajutorul urma să nu
23

http://www.e-scoala.ro/drept/planul_marshall.html
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constea în bunuri de consum sau articole de lux, ci în echipamente industriale şi capital pentru
refacerea şi modernizarea economiei ţărilor europene. “Planul Marshall” s-a concretizat în “Legea
privind Reconstrucţia Europei”, adoptată de Congresul american, la începutul anului 1948 şi care
prevedea un fond de 4 milioane dolari, ca ajutor.
În scopul gestionării acestui ajutor s-a creat Organizaţia pentru Cooperare Economică
Europeană, formată din 17 state vest-europene, cu sediul la Paris. Spania a fost provizoriu exclusă
din cauza regimului franchist, iar ţările est-europene aflate sub dominaţia sovietică au refuzat
ajutorul oferit. Uniunea Sovietică a văzut în “Planul Marshall” o încercare a americanilor de a crea
un bloc antisovietic, fapt care a determinat-o să exercite presiuni asupra ţărilor din Europa
Răsăriteană să îl refuze.
OCEE a fost o structură inter-guvernamentală cu două misiuni importante: să organizeze
distribuirea ajutorului american destinat ţărilor membre în vederea reconstrucţiei şi revigorării
economiilor vest-europene şi să coordoneze politicile economice ale statelor membre, să adopte
măsuri în vederea reducerii tarifelor vamale şi liberalizării schimburilor comerciale, precum şi a
garantării stabilităţii financiare prin stabilizarea monedelor şi echilibrarea finanţelor.
Deşi trebuia să-şi înceteze activitatea în 1952, odată cu încheierea funcţionării Planului
Marshall, OCEE a funcţionat până în 1961, când a cedat locul unui alt organism, „Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”.
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a depăşit cadrul strict
european al OCEE întrucât reuneşte ţări industrializate cu economie de piaţă din Europa, America
de Nord şi Asia-Pacific. Obiectivul OCDE îl reprezintă expansiunea continuă şi sănătoasă a
economiei statelor membre, creşterea nivelului de trai şi dezvoltarea comerţului internaţional prin
formularea de reglementări comune. De asemenea, OCDE asigură coordonarea asistenţei
economice a ţărilor membre către ţările în curs de dezvoltare. La începutul anilor ’90, OCDE a
sprijinit tranziţia ţărilor din Europa Centrală şi de Est către economia de piaţă. Sediul OCDE se află
la Paris
Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) creată în 1951 prin Tratatul
de la Paris, Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice (EURATOM) au fost înfiinţate în 1957 prin Tratatul de la Roma, constituind instituţii cu
un puternic conţinut economic.
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) a fost creată în 1960, la iniţiativa Marii
Britanii. Aceasta nu a aderat, de la început, la Tratatul de la Roma prin care se puneau bazele
Comunităţii Economice Europene deoarece nu dorea o integrare a economiilor ţărilor membre.
Iniţial, AELS, a avut 10 membri: Marea Britanie, Norvegia, Danemarca, Suedia, Austria,
Portugalia, Islanda, Liechtenstein, Elveţia şi Finlanda.
În prezent, mai sunt membre ale acestei structuri doar 4 ţări: Norvegia, Islanda, Elveţia şi
Liecheinstein, întrucât, celelalte ţări au devenit, între timp membre, ale Uniunii Europene.
AELS a fost concepută ca o alternativă la Comunitatea Economică Europeană,
propunându-şi crearea unei zone de liber schimb şi dezvoltarea cooperării pe baza principiului
unanimităţii. În condiţiile în care CEE a creat o uniune vamală, AELS a favorizat doar instituirea
unei zone de liber schimb pentru produsele industriale.
Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat prin Tratatul de la Porto, din 2 mai 1992 şi
cuprinde ţările Uniunii Europene şi ale AELS. Elveţia, semnatară a Tratatului, l-a respins prin
referendum, ceea ce a însemnat şi retragerea Liechtenstein-ului având în vedere uniunea vamală
existentă între cele două ţări. Negocierile purtate de Austria, Finlanda şi Suedia prin aderarea la
SEE, în calitate de membri ai AELS, au facilitat aderarea lor ulterioară la Uniunea Europeană.
În domeniul politic, la 5 mai 1949, a fost creat Consiliul Europei. Statutul acestuia a fost
semnat, la Londra, de 10 ţări fondatoare: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Norvegia, Olanda, Marea Britanie şi Suedia, Consiliul fiind o organizaţie eminamente politică.
Consiliul Europei a cunoscut un nou suflu, în anii ‘90 odată cu prăbuşirea regimurilor
comuniste în Europa Centrală şi de Est şi extinderea valorilor democratice la întregul continent.
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În prezent, Consiliul Europei numără 46 de ţări membre, reprezentând cca 800 milioane
persoane. Dintre statele europene doar Belarus, Muntenegru şi Vatican nu fac parte din Consiliul
Europei: Belarus din cauza derapajelor antidemocratice şi neîndeplinirii standardelor europene,
Muntenegru pentru că, în calitate de nou stat independent după separarea de Serbia, trebuie să
îndeplinească toate procedurile de admitere iar Vatican pentru că nu şi-a manifestat dorinţa să adere
la această organizaţie. În acest fel, dintr-o structură politică vest-europeană, Consiliul Europei a
devenit o organizaţie pan-europeană.
România a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului Europei, la 7 octombrie 1993.
Calitatea de membru al Consiliului Europei reprezintă o confirmare a respectării de către
statul respectiv a democraţiei pluraliste şi a drepturilor omului, ceea ce îi conferă statutul de
„antecameră a Uniunii Europene”.
Încă de la creare, sediul Consiliului Europei este la Strasbourg (Franţa), în Palatul Europei,
imnul său este „Odă Bucuriei” (Beethoven), iar drapelul este steagul albastru cu 12 steluţe în cerc.
Ulterior, aceste însemne au fost însuşite şi de Uniunea Europeană.
Principalele obiective ale Consiliului Europei sunt următoarele:
* Apărarea şi promovarea drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a statului de drept;
*Punerea în valoare a identităţii culturale a Europei, precum şi a diversităţii sale;
* Identificarea de soluţii pentru problemele societăţii (minorităţi, xenofobie, intoleranţă,
protecţia mediului, droguri, crimă organizată, terorism, clonarea);
* Dezvoltarea stabilităţii democratice în Europa prin sprijinirea reformelor politice,
legislative şi constituţionale.
Consiliul Europei nu trebuie confundat cu Uniunea Europeană sau cu Summit-ul acesteia,
care este Consiliul European. Cele două organizaţii sunt complet autonome şi distincte: Consiliul
Europei este o organizaţie politică, în timp ce Uniunea este un organism economic şi politic. De
reţinut că toate statele membre ale UE sunt şi membre ale Consiliului Europei.
Până în prezent, Consiliul Europei a organizat trei reuniuni la nivelul şefilor de stat şi de
guvern din ţările membre: în 1993, la Viena; în 1997, la Strasbourg şi în 2005, la Varşovia.
Principala instanţă de decizie a Consiliului Europei este Comitetul Miniştrilor, compus din
miniştrii de externe ai ţărilor membre sau din reprezentanţii lor permanenţi (ambasadori).
Acest organism exprimă vocea guvernelor şi se reuneşte de două ori pe an, iar reprezentanţii
lor permanenţi se întâlnesc săptămânal, la Strasbourg.
Pentru prima dată de la primirea ca membru cu drepturi depline, România şi-a asumat,
pentru 6 luni, preşedinţia Comitetului de Miniştri, în noiembrie 2005.
Comitetul Miniştrilor decide asupra activităţilor şi bugetului Consiliului, studiază
recomandările Adunării Parlamentare şi propunerile diferitelor comitete interguvernamentale.
Deciziile Comitetului, adoptate cu 2/3 din sufragiile exprimate, sunt transmise guvernelor
sub formă de recomandări, convenţii sau acorduri europene obligatorii din punct de vedere juridic
pentru ţările care le-au ratificat. Până în prezent, Comitetul Miniştrilor a adoptat peste 180 de
convenţii şi acorduri europene, între care menţionăm:
◊ Convenţia europeană a drepturilor omului, adoptată în 1950 şi intrată în vigoare în 1954;
în scopul urmăririi modului de aplicare şi respectării acestei Convenţii, la Strasbourg funcţionează
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
◊ Carta socială europeană, adoptată în 1961;
◊ Convenţia pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane sau
degradante, adoptată în 1987;
◊ Convenţia – cadru pentru protecţia minorităţilor adoptată în 1993 şi intrată în vigoare în
1998.
Adunarea Parlamentară reprezintă forţele politice din parlamentele statelor membre. A
fost, în 1994, prima adunare parlamentară din istoria continentului şi rămâne cea mai largă adunare
cu adevărat pan-europeană.
Membrii titulari şi supleanţi ai Adunării – spre deosebire de cei ai Parlamentului European –
sunt desemnaţi de către parlamentele naţionale din membrii acestora.
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Fiecare ţară membră dispune de la 2 la 18 reprezentanţi titulari şi tot atâţia supleanţi, în
funcţie de numărul populaţiei. România dispune de 10 delegaţi titulari şi 10 supleanţi, plasându-se
pe locul 9 după Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia şi Rusia (cu câte 18 reprezentanţi), Polonia,
Spania şi Ucraina (cu câte 12 reprezentanţi).
Adunarea numără 5 grupuri politice şi lucrează în 10 comisii de specialitate, cea mai
importantă fiind Comisia politică.
Adunarea Parlamentară se reuneşte de 4 ori pe an, timp de câte o săptămână, în Palatul
Europei de la Strasbourg, în şedinţă plenară publică. Aceasta ţine, de asemenea, o reuniune
extraordinară, într-unul din statele membre.
Adunarea îşi alege dintre membrii săi, un preşedinte, în mod tradiţional pentru trei mandate
consecutive de câte un an. În ianuarie 2005, a fost ales, prin consens – urmare aplicării acordului
dintre grupurile politice – ca preşedinte al APCE, democrat-creştinul olandez René van der Linden.
Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLR) este din 1994, un organ
consultativ, care are ca obiective: să sprijine noile state membre pentru promovarea autonomiei
locale şi regionale; să reprezinte interesele regionale şi a municipalităţilor; să consilieze Comitetul
Miniştrilor şi Adunarea Parlamentară asupra politicii locale şi regionale; să organizeze conferinţe,
seminarii şi alte acţiuni la nivel local şi regional în scopul promovării unei democraţii locale
veritabile.
Congresul este compus din două camere: Camera puterilor locale şi Camera regiunilor,
ambele cuprinzând 313 membri plini şi 313 supleanţi.
În domeniul securităţii şi apărării, cu toate că nu este o componentă europeană, vom analiza
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), creată la iniţiativa SUA pentru a asigura
securitatea şi protecţia Europei Occidentale faţă de o posibilă ameninţare sovietică. Iniţial, a fost –
ca şi Pactul de la Varşovia – un produs al „războiului rece”.
Tratatul de la Washington – prin care se puneau bazele Alianţei Nord Atlantice - a fost
semnat la 4 aprilie 1949, de către 12 ţări (Belgia, Canada, Danemarca, Franţa, Islanda, Italia,
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia şi SUA). În 1952 au aderat Grecia şi
Turcia, în 1955 RFG, în 1982 Spania, iar în 1999 – Polonia, R. Cehă şi Ungaria.
În primăvara anului 2004 au aderat la NATO alte 7 ţări: România, Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia.
NATO cuprinde, la ora actuală, 26 ţări.
Este o organizaţie politico-militară (de securitate), pentru că scopul esenţial stabilit prin
Tratatul de la Washington este salvgardarea libertăţii şi securităţii tuturor membrilor prin mijloace
politice şi militare.
Articolul 4 din Tratat stabileşte că statele membre se vor consulta între ele de fiecare dată
când una dintre ele consideră că-i este ameninţată integritatea teritorială, independenţa politică sau
securitatea. Din acest motiv, NATO serveşte ca un forum transatlantic pentru consultări între aliaţi
asupra unor probleme care afectează interesele vitale ale statelor membre.
Fundamental este, însă, art. 5 al Tratatului, care cuprinde angajamentul Aliaţilor de a
descuraja şi a se apăra împotriva oricărei ameninţări cu agresiunea la adresa oricăruia dintre Aliaţi.
Potrivit Tratatului de la Washington un atac armat petrecut împotriva unuia sau mai multor state din
Alianţă, va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor.24
La crearea sa, obiectivul fundamental al NATO era apărarea Europei Occidentale împotriva
unui eventual atac din partea Uniunii Sovietice, fiind aşadar, un sistem de apărare colectivă. Odată,
însă, cu încetarea „războiului rece” şi auto-dizolvarea Pactului de la Varşovia, NATO a adoptat o
nouă strategie globală, care ţine seama de schimbările produse în Europa şi în lume. Această
strategie porneşte de la aprecierea că riscurile la care este supusă securitatea Aliaţilor ţin mai puţin
de eventualitatea unei agresiuni deliberate împotriva unei sau unor ţări membre, cât de consecinţele
24

Cel mai important pasaj al tratatului este Articolul V, care declară ca “Părţile convin că un atac armat împotriva uneia
sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, în
consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, are dreptul de exercitare a autoapărării individuale”.
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negative ale instabilităţilor interne şi internaţionale. În aceste condiţii, fără a exclude apariţia unor
crize care să pună în cauză stabilitatea Europei, inclusiv a unor conflicte armate, NATO şi-a stabilit
şi alte obiective pentru a face faţă marilor ameninţări şi a garanta pacea şi securitatea continentului,
între care:
→ lupta împotriva terorismului internaţional;
→ descurajarea şi la nevoie aplanarea conflictelor interetnice, precum cele din Balcanii de
Vest;
→ combaterea comerţului ilegal cu arme de distrugere în masă, îndeosebi cu materiale
nucleare;
→ lupta împotriva criminalităţii organizate;
→ rezolvarea unor crize externe care depăşesc graniţele Alianţei (Balcani, Afganistan).
Alianţa Nord-Atlantică este o organizaţie inter-guvernamentală, ale cărei ţări membre îşi
păstrează suveranitatea şi independenţa, fiind dotată cu structuri politice şi militare.
Alianţa dispune, din 1955, de o Adunare Parlamentară, compusă din 248 membri, mandataţi
de parlamentele naţionale ale ţărilor membre. România are o delegaţie formată din 10 membri plini
şi 10 supleanţi.
2. Fenomenul globalizării
2.1. Istoria globalizării
Cu 20 de ani în urmă, profesorul Theodore Levitt de la Harvard Business School facea o
profeţie pe care realitatea urma în curând s-o depaşească, în ciuda viziunii cel puţin îndrăzneţe a
celebrului expert în marketing. "Globalizarea pieţelor se apropie", anunţa Levitt într-un articol
publicat în Harvard Business Review.25 Aceste afirmaţii erau făcute într-o vreme în care termenul
"globalizare" era practic necunoscut.
Mesajul lui Levitt era unul simplu. Pe măsură ce dezvoltarea noii tehnologii permitea
extinderea impactului mediatic la nivel global scăzând dramatic costurile comunicarii, lumea se
schimbă profund. În consecinţă, preferinţele consumatorilor din întreaga lume se uniformizau,
creând premisa pieţelor globale pentru produse standardizate, într-o mişcare de o anvergură fără
precedent în istorie.
Atâta timp cât lumea are în acelaşi timp înţelesuri tehnice şi politice, grupuri diferite vor
avea istorii diferite ale globalizării. Dealtfel, în termeni generali folosiţi în economie şi economie
politică este o istorie a creşterii comerţului inter-statal bazat pe instituţii stabile ce autorizează firme
din diferite state să schimbe mai uşor bunuri.
Termenul de liberalizare este o combinaţie între teoria economică a liberului schimb şi
îndepărtarea barierelor în care se mişcă bunurile. Aceasta a dus la creşterea specializării ţărilor în
exporturi şi la presiuni care să termine o dată pentru totdeauna cu tarifele protecţioniste şi cu
existenţa altor bariere în faţa comerţului.
Perioada liberalizării şi cea în care aurul definea standardul economic este deseori numită
“Prima eră a Globalizării”. Bazată pe Pax Britannica şi pe schimbul de bunuri în numerar, această
eră a crescut odată cu industrializarea. Baza teoretică a fost munca lui Ricardo în Avantajul
comparativ şi Legea generală a echilibrului a lui Say. Cei doi susţineau că ţările vor face comerţ
eficient şi că orice neajunsuri temporare în cerere sau ofertă se vor corecta automat. Instituirea
standardului în aur s-a realizat treptat în ţările intens industrializate între anii 1850 şi 1880.
“Prima eră a Globalizării” se crede că s-ar fi împărţit în etape odată cu primul război
mondial şi apoi căzând sub criza standardului în aur spre sfârşitul anilor ’20 şi începutul anilor ’30.
Ţările ce începuseră să îmbrăţişeze era globalizării, incluzând nucleul European, câteva state de la
marginea Europei şi câteva lăstare europene din Americi si Oceania prosperau. Inegalitatea dintre
acele state dispărea în timp ce bunurile, capitalul şi forţa de muncă formau în mod excepţional
fluxuri libere între state.

46

Globalizarea în perioada de după cel de-al doilea război mondial a fost condusă prin runde
de negocieri în prima fază sub auspiciile Acordului general asupra tarifelor şi comerţului (GATT General Agreement on Tariffs and Trade), ce a dus la mai multe înţelegeri în îndepărtarea
restricţiilor asupra liberului schimb. Runda Uruguay a dus la semnarea unui tratat prin care se
creează Organizaţia Mondială a Comerţului (World Trade Organization - WTO ) cu rolul de a
media dispute comerciale. Alte acorduri comerciale bilaterale inclusiv secţiuni ale Tratatului de la
Mastricht şi Zona Comerţului Liber din America de Nord (North American Free Trade Area –
N.A.F.T.A.) au fost de asemenea semnate cu scopul de a reduce tarifele vamale şi barierele
comerciale.
Există şi un aer de scepticism faţă de procesele economice globale şi optimism faţă de
posibilităţile de control ale economiei internaţionale şi faţă de viabilitatea strategiilor politice
naţionale. Un efect deosebit de important al conceptului de globalizare a fost paralizarea strategiilor
naţionale de reformă radicală, fiind privite ca imposibil de realizat din punct de vedere raţional şi al
evoluţiilor pieţelor internaţionale.
Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept
rezultat faptul că evenimente care au loc într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai
ample asupra societăţilor şi problemelor din alte părţi ale globului.
Nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici
definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu
o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societaţi. Ea poate fi un fenomen, o
ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
.
De fapt, globalizarea înseamnă lupta pentru pieţe eliminarea barierelor din calea liberului
schimb, fiind o expresie clară a neo-liberalismului în plan economic. De aceea, principalii
beneficiari ai globalizării sunt marii giganţi economico-financiari, companiile transnaţionale, marile
puteri industrializate sau structurile economico-politice regionale.
Se poate spune că globalizarea nu mai este o simplă tendinţă trecătoare sau un capriciu
economic: este deja un sistem internaţional. Este sistemul internaţional dominant, care îl înlocuieşte
pe cel al „războiului rece” de după căderea zidului Berlinului şi, precum acesta, globalizarea are
propriile reguli şi logică ce influenţează, în mod direct sau indirect, viaţa politică, mediul
înconjurător, geopolitica şi economia fiecărei ţări din lume. Perioada post-război rece este depăşită
şi ne aflăm acum într-un nou sistem internaţional, cel al globalizării.
Reputatul scriitor Thomas L. Friedman afirmă că „…Războiul Rece, ca sistem internaţional,
îşi avea propria sa structură de putere: echilibrul dintre Statele Unite şi URSS. Războiul Rece îşi
avea propriile sale reguli: în plan extern, nici o superputere nu va viola sfera de influenţă a alteia; în
domeniul economic, ţările mai puţin dezvoltate se vor concentra asupra creşterii propriilor industrii
naţionale, ţările în curs de dezvoltare asupra creşterii orientate spre export, ţările comuniste asupra
autarhiei şi economiile occidentale asupra comerţului regulat. Războiul Rece avea ideile sale
dominante: conflictul dintre comunism şi capitalism, destindere, nealiniere şi perestroika. Războiul
Rece avea propriile tendinţe demografice: mişcarea persoanelor dinspre Est spre Vest a fost în mare
măsură îngheţată de Cortina de Fier, dar mişcarea de la Sud la Nord a fost un neîntrerupt şuvoi”.
Războiul Rece avea propria anxietate definitorie: teama de distrugerea nucleară. Toate aceste
elemente ale sistemului Războiului Rece luate la un loc au influenţat politica internă şi relaţiile
externe ale fiecărei ţări din lume.
Actuala eră a globalizării este un sistem internaţional similar, cu propriile sale atribute
unice, care contrastează violent cu cele ale Războiului Rece. În primul rând, Războiul Rece era
caracterizat de o trăsătură unificatoare: divizarea. Acest sistem era simbolizat de un singur cuvânt:
zidul. ... Sistemul globalizării este puţin diferit. Şi el are o trăsătură unificatoare – integrarea.
Lumea a devenit un loc tot mai interconectat.
Globalizarea are propriile ei tehnologii definitorii: computerizarea, miniaturizarea,
digitalizarea, comunicarea prin satelit, fibrele optice şi Internetul. Globalizarea are, de asemenea,
propriul ei model demografic: accelerarea rapidă a deplasării oamenilor din mediul rural şi din stilul
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de viaţă agrar în mediul urban care este mai strâns legat de tendinţele globale din modă,
alimentaţie, pieţe şi divertisment.
Haosul cu care ne confruntăm astăzi derivă din faptul că, pornind de la dezvoltarea
tehnologică şi economică, ale cărei origini provin în special din Statele Unite, un număr important
al activităţilor umanităţii se situează pe o scală şi un orizont atât de mari, încât au depăşit graniţele
naţionale, în limitele cărora statele suverane îşi exercită dreptul la guvernare. Acest fenomen a fost
denumit globalizare, un termen care ascunde mai multe decât lasă să se înţeleagă. Pe măsură ce
domeniul activităţilor umane se extinde dincolo de reglementările statului-naţiune, legalitatea şi
regulile au devenit prea strâmte.
Noii jucători au trebuit să facă faţă provocării iscate de guvernarea de tip monopol; au
apărut corporaţiile multinaţionale, pieţele financiare globale, organizaţiile non-guvernamentale, dar
şi organizaţii criminale şi reţele teroriste internaţionale.
Activitatea acestor noi jucători nu este acoperită de legile internaţionale, care se bazează pe
înţelegeri formale între statele-naţiune, pentru că acestea nu au fost capabile până acum să găsească
un teren comun pentru înţelegeri care vizează problema globalizării.
2.2. Tipuri de globalizare şi caracteristici ale globalizării
Redus la conceptele economice se poate spune că globalizarea contrastează cu naţionalismul
economic şi cu protecţionismul. Este înrudită cu economia de piaţă liberă şi neo-liberalismul,
împarte o parte din caracteristici cu internaţionalizarea şi este deseori interschimbabilă, chiar dacă
unii preferă să folosească termenul de globalizare pentru lărgirea găurilor din graniţele naţionale sau
statale, formează statul global – o mai mare apropiere între diferite părţi ale lumii odată cu creşterea
posibilităţilor de schimburi personale, întelegere mutuală şi prietenie între cetăţeni “internaţionali”
şi crează civilizaţia globală.
Patru aspecte se referă la globalizarea economică ce indică patru tipuri de fluxuri peste
graniţe, şi anume fluxuri de bunuri/servicii (liber schimb), fluxuri de persoane (migraţia), de capital
şi de tehnologie. O consecinţă a globalizării economice este îmbunătăţirea relaţiilor dintre
dezvoltatorii aceleiaşi industrii din diferite părţi ale lumii (globalizarea unei industrii), dar şi o
erodare a suveranităţii naţionale asupra sferei economice. FMI-ul defineşte globalizarea ca şi
“creşterea în interdependenţa economică a ţărilor din întreaga lume prin creşterea volumului şi a
varietăţii tranzacţiilor de bunuri şi servicii peste graniţe, fluxul de capital internaţional mult mai
liber şi mai rapid, dar şi o difuziune mai largă a tehnologiei”. 26 Banca Mondială defineşte
globalizarea ca “Libertatea şi capacitatea indivizilor şi a firmelor de a iniţia tranzacţii economice
voluntare cu rezidenţi ai altor ţări”.
În management, globalizarea este un termen de marketing sau de strategie care se referă la
apariţia unor pieţe internaţionale pentru bunuri de consum caracterizate de nevoi şi gusturi similare
ale clienţilor, reuşind astfel, de exemplu, să vândă aceleaşi maşini sau săpunuri sau produse
alimentare prin campanii de publicitate similare, unor persoane ce aparţin unor culturi diferite.
Această uzanţă contrastează cu internaţionalizarea, care descrie activităţile companiilor
multinaţionale ori în instrumente financiare, mărfuri, ori în produse care sunt exclusiv destinate
pieţelor locale.
În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină procesele de
internaţionalizare şi localizare, propagă efectele negative asupra companiilor multinaţionale axate
pe profit, folosesc metode legale şi financiare sofisticate de a atinge limitele legilor şi standardelor
locale pentru a controla balanţa dintre muncă si servicii ale unor regiuni inegal dezvoltate şi a le
întoarce împotriva lor, răspândesc capitalismul din ţările dezvoltate către ţările în curs de
dezvoltare.
“Conceptul de globalizare se referă la micşorarea lumii şi la mărirea gradului de
conştientizare a lumii ca un întreg”, sublinia Roland Robertson.27
În opinia noastră principalele caracteristici ale globalizării ar putea fi grupate astfel:
26
27

Fondul Monetar Internaţional – „World Economic Outlook” – mai, 1997.
Roland, Robertson, Globalization. Social Theory and Global Culture, London, 2002, p. 100.
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→ Globalizarea, adică ideea unei pieţe mondiale, nu este un fenomen complet nou. Liga
Hanseatică, marile târguri internaţionale, operaţiunile comerciale de la Veneţia sau Constantinopole
din secolele XII – XV conţin în ele germenul pieţii transnaţionale. Dar, prima globalizare propriuzisă are loc odată cu descoperirea şi cucerirea Americii, când europenii şi-au dat seama că Pământul
este rotund. Introducerea pe continentul american al animalelor domestice – vaca, oaia, calul sau a
unor cereale precum grâul şi lucerna, a permis ocuparea unor întinderi imense de teren; din America
au fost aduse porumbul, cartoful, maniocul, roşiile etc.
O altă globalizare a avut loc în perioada cuceririlor coloniale, îndeosebi între mijlocul
secolului XVIII şi primul război mondial. Anglia – stăpâna de atunci a mărilor – a fost principalul
promotor al politicii „porţilor deschise” pentru comerţul britanic. Evident, era vorba de porţile
altora şi nu ale Imperiului colonial Britanic.
În acel timp, Marea Britanie era puterea globală dominantă şi cel mai mare investitor pe
marile pieţe ale lumii. Nu exista control al valutei, oamenii emigrau în voie dintr-o ţară în alta, iar
exceptând perioadele de război, voiajorii nu aveau nevoie, până în 1914, de paşapoarte; imigranţii
din America nu aveau nevoie de vize de intrare în SUA. Toţi emigranţii erau selectaţi, pe motive de
sănătate, pe Insula Elis din New York. Tot în această perioadă au fost inventate vaporul cu aburi,
telegraful, calea ferată şi telefonul.
Era precedentă a globalizării a fost întreruptă de primul război mondial, revoluţia bolşevică
din 1917, marea criză economică din 1929 – 1933 şi, în final, de cel de-al doilea război mondial.
Astăzi însă fenomenul globalizării a căpătat forţa sa reală de manifestare.
În lucrarea „Lexus şi măslinul”, apărută în anul 2000 în SUA, ziaristul Thomas L. Friedman
afirmă că sistemul internaţional al „războiului rece” bazat pe divizare care a dominat lumea după
1945 a fost înlocuit prin unul nou, numit globalizare. Acest nou sistem s-a născut în 1989 odată cu
căderea zidului Berlinului şi prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de Est.
→ Globalizarea precedentă a fost minusculă, în termeni absoluţi, în comparaţie cu cea de
azi. Schimburile comerciale externe în 1900 se măsurau doar în milioane de dolari/zi, în timp ce în
1998 acestea se ridicau la 1,5 trilioane dolari/zi. Dar globalizarea actuală este diferită şi în privinţa
aspectelor tehnologice şi politice
Dacă până la primul război mondial, globalizarea s-a construit în jurul reducerii costurilor la
transportul cu trenul, vaporul şi automobilul, cea actuală se bazează pe reducerea costurilor în
telecomunicaţii. În 1930, 3 minute de convorbiri telefonice între New York şi Londra costa 300
dolari, în timp ce astăzi pe INTERNET este aproape gratuit.
Din punct de vedere politic, globalizarea precedentă era dominată de puterea Marii Britanii,
lira engleză şi forţa navală britanică. Azi, globalizarea este dominată de puterea Americii, cultura
americană, dolarul şi armata americană. SUA au insistat pentru crearea FMI, OMC şi deschiderea
pieţelor pentru competiţia liberă şi fără bariere protecţioniste, pentru o politică liberală sui-generis.
→ Asistăm la o transnaţionalizare accelerată a firmelor. Începând cu anii ’70 se
globalizează nu numai capitalul comercial şi bancar care a dat naştere pieţii financiare mondiale, ci
şi capitalul industrial. Componente pentru computerele IBM sunt produse în Indonezia, sunt
montate în Franţa şi vândute în SUA. Firma Renault îşi fabrică motoarele în Spania, le asamblează
în România şi le vinde pe terţe pieţe. S-a calculat că un banal iaurt Danone parcurge de la vaca cu
lapte la magazin 9115 km. Diviziunea muncii s-a internaţionalizat, iar procesul de fabricaţie s-a
segmentat; de aceea, întreprinderile s-au transnaţionalizat. Firma franceză care a preluat 70% din
industria de ciment a României produce la noi doar clinchet, care apoi este prelucrat în ciment în
uzinele din Franţa.
→ Procesul de globalizare a fost facilitat de prăbuşirea economiilor socialiste.
Diferenţele existente între ţările socialiste unde sărăcia, mediocritatea şi un profit derizoriu
contrastau cu ţările capitaliste bazate pe economia de piaţă în care prevalau abundenţa şi eficienţa a
creat acea fascinaţie pentru modelul occidental şi dorinţa de a se integra pieţii mondiale. Aşa se
explică şi faptul că România, alături de alte ţări din zonă, este membru al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului.
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→ S-a instaurat o adevărată tiranie a pieţelor financiare. Se spune că soarele nu apune
niciodată pe pieţele financiare, prin funcţionarea continuă a burselor de valori şi a birourilor de
schimb. Apariţia noilor produse financiare ca de exemplu „stock – index futures” sau „stock-index
options” ş.a. a făcut ca schimburile zilnice să depăşească, în 1997, suma de 1500 miliarde dolari
adică echivalentul PNB Francez. Mişcările de capital reprezentau în 1993 cca. 150.000 miliarde
dolari, adică de aproape 100 de ori mai mult decât schimburile comerciale anuale. Ceea ce este grav
este faptul că economiile ţărilor în curs de dezvoltare sunt la mâna fluctuaţiilor acestor pieţe
financiare, bazate cel mai adesea pe un capital speculativ sau fictiv.
→ Globalizarea economiei conduce la transformarea tuturor aspectelor vieţii în
obsesii economice, politica, tehnologia şi cultura devin componente ale economiei. Liberalismul
economic ne împinge spre o aşa-zisă „lume mică” în care dominantă va fi piaţa şi avem de a face cu
o revenire în forţă a liberalismului economic în care firmele transnaţionale sunt „noii stăpâni ai
lumii”. De aceea, piaţa mondială şi libera concurenţă reprezintă pentru acestea modalităţi de a-şi
impune legea.
Pentru neo-liberali, globalizarea va fi deplină numai prin realizarea unei «pieţi integrale»
când mecanismul autoreglator va cuprinde totalitatea vieţii individului, de la naştere şi până la
moarte. Prin aceasta se vrea ca piaţa să se substituie oricărui alt mecanism reglator: stat, familie,
comunitate, normă etică, credinţă religioasă sau cultură. În aceste condiţii bunurile şi serviciile,
forţa de muncă şi job-urile, pământul, intră în circuitul de piaţă iar băncile de organe, medicina,
turismul, mijloacele de informare, educaţia, justiţia, produsele culturale, devin transnaţionale pentru
că sunt considerate mărfuri.
→ Potrivit unor autori, globalizarea ar ameninţa cu distrugerea Statului-naţiune prin
fărâmiţarea acestuia; ar diminua rolul politicului prin absorbţia de către economie; ar ameninţa
mediul înconjurător prin exploatarea iraţională a resurselor naturale, îndeosebi a mineralelor şi
pădurilor; ar distruge etica economică întrucât permite orice mijloc pentru a obţine bani: dumping,
manipularea preţurilor, spionajul industrial, stock-options, utilizarea paradisurilor fiscale ( insulele
Caimans adăpostesc peste 25.000 companii). Extrem de grav, în opinia aceloraşi autori, este faptul
că globalizarea ameninţă cultura şi identitatea culturală a popoarelor prin încercarea de impunere a
unei anumite culturi, care poate conduce, fie la o explozie identitară materializată în purificări
etnice şi acţiuni teroriste, fie la creşterea integrismului religios.
→ Globalizare înseamnă libertate pentru pieţe de desfacere.
O serie de politologi americani, între care Paul Kennedy şi Samuel Huntington, au emis
teoria că sfârşitul războiului rece va însemna nu numai sfârşitul Uniunii Sovietice, dar şi începutul
declinului SUA. Or, aceste aprecieri nu ţin seama de faptul că declinul relativ al Americii din anii
1980 a făcut parte din pregătirea SUA pentru o ajustare la noua eră a globalizării – proces prin care
multe ţări ale lumii trec abia acum.
Aşadar, globalizarea este integrarea inexorabilă a pieţelor, a statelor-naţiuni şi a
tehnologiilor într-o măsură nemaiîntâlnită înainte – într-un fel care permite persoanelor,
corporaţiilor şi statelor-naţiuni să ajungă în diferite puncte ale lumii mai departe, mai profund şi mai
ieftin ca niciodată înainte.
→ Globalizarea este o lume nouă, care presupune mari spaţii economice: UE, NAFTA,
MERCOSOUR, Asia-Pacific etc.
→ Globalizarea presupune oportunităţi de dezvoltare, beneficii evidente, mai ales
pentru ţările bogate, puternic industrializate, dar şi riscuri, constrângeri pentru cei slabi; este
interesant de ştiut că 80 % din posturile INTERNET – rezultat nemijlocit al globalizării – se află în
ţările dezvoltate.
→ Globalizarea presupune reformarea structurilor politice, economice şi juridice, ceea
ce înseamnă, de fapt, o nouă ordine internaţională.
→ Globalizarea înseamnă o viziune globală asupra lumii şi nu are caracter politic, nu
are la bază o decizie politică şi nu implică actori politici. Ea presupune dispariţia barierelor din
calea comerţului dintre ţări, dar produce efecte inverse: căutarea propriei identităţi culturale şi
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economice. Tocmai de aceea, ţările slab dezvoltate se simt excluse de la procesul globalizării; la
fel şi cei care suferă ca urmare a dispariţiei locurilor de muncă, a salariilor mici.
2.3. Limite şi riscuri ale globalizării
Globalizarea este un sistem sau un fenomen complex, uneori ambivalent, chiar
contradictoriu, care a fost privit şi analizat în mod diferit de către cei ce şi-au asumat acest risc sau
această răspundere. Dincolo de aceste analize, globalizarea rămâne un fapt real, viu, cu care trebuie
să ne confruntăm, independent de voinţa sau opţiunea noastră. Se consideră că cel mai mare pericol
(semnalat şi de către unii teoreticieni ai globalizării) pe care-l poate implica globalizarea este
dezumanizarea unora dintre cei pe care valul ei îi înghite pur şi simplu.
Cucerită de piaţă, dopată de televiziune, sport sau internet, lumea globalizată trăieşte în
acelaşi timp pe fondul unei crize generale a sensurilor vieţii, un dezastru cultural şi educaţional
global, simptom îngrijorător, dar sigur, al barbarizării societăţii viitorului.
Cultura tradiţională a societăţilor dispare sau se preface în spectacol şi marfă
(McDonaldizarea), cultura umanistă este eliminată tot mai mult de tehno-ştiinţa invadatoare şi
transformată într-o pseudo-ştiinţă. Omul mondial sau globalizat, omul centrat doar economic, riscă
să devină omul atomizat care trăieşte numai pentru producţie şi consum, golit de cultură, politică,
sens, conştiinţă, religie şi orice transcendenţă. Probabil acesta este ultimul stadiu în evoluţia
umanităţii sau "ultimul om"; în ciuda tuturor acestor avertismente nu putem evita sau elimina
globalizarea.
Globalizarea implică numeroase riscuri, printre care şomajul, crizele financiare globale,
adâncirea decalajelor între bogaţi şi săraci, de – culturalizarea, americanizarea etc.
În sprijinul acestei afirmaţii, prezentăm câteva opinii ale unor cunoscuţi scriitori în acest
domeniu, astfel:
◊ Hans – Peter Martin, Harald Schumann 28 arătau că : “20% din populaţia aptă de
muncă ar fi suficientă în secolul următor pentru a asigura avântul economiei mondiale. .. O cincime
din cei care caută de lucru vor fi de ajuns pentru a produce toate mărfurile şi a furniza serviciile de
înaltă calitate pe care şi le poate permite societatea mondială. ..Dar ce se va întâmpla cu ceilalţi?
80% dintre cei ce doresc să muncească vor rămâne fără slujbe? … Problema viitorului este “to have
lunch or to be lunch”, a avea mâncare sau a fi mâncat”.
◊ George Soros 29 sublinia în Criza capitalismului global că: “Sistemul este favorabil
capitalului financiar, care are libertatea de a se mişca acolo unde este mai bine recompensat, ceea ce
a dus la rapida dezvoltare a pieţelor financiare globale. Rezultatul este apariţia unui sistem
circulator gigantic, care absoarbe capital prin pieţele şi instituţiile financiare de la centru, după care
îl pompează către periferie, fie în mod direct, sub formă de credite şi investiţii de portofoliu, fie
indirect, prin corporaţiile multinaţionale. … Sistemul este însă profund deficient … câştigul banilor
are prioritate asupra tuturor celorlalte considerente sociale. Dezvoltarea economiei globale nu se
sincronizează cu dezvoltarea societăţii globale.
Critica pe care o aduc sistemului capitalist global are două direcţii principale: defectele
mecanismului de piaţă (instabilităţile de pe pieţele financiare internaţionale) şi deficienţele apărute
în sectorul ce nu aparţine relaţiilor de piaţă (non – market sector).”
capitalism. Între timp, cei care vor supravieţui şi vor prospera trebuie să înveţe să câştige în
competiţia nemiloasă generată de economia globală.
Pentru cei dintre noi care consideră că viaţa înseamnă mai mult decât goana după bani şi
achiziţionarea din megamall-uri a unor produse despre care aflăm că ne trebuie abia după ce vedem
reclama la televizor, acest discurs este un îndemn dezumanizant la disperare şi resemnare.”30
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O bună parte a observatorilor şi teoreticienilor globalizării contemporane se concentrează
cvasi unanim pe aspectul competiţiei inter-statale sau inter-firme, şi mai puţin pe conceptul de
război economic, considerat exagerat şi deci inadecvat actualei conjuncturi.
Observînd ca globalizarea nu are un caracter paşnic, efectele ei fiind nefaste pentru unele
ţări şi regiuni, unii autori consideră că ne aflăm de fapt în faza unui război economic condus la
diferite nivele, de firme şi ţări, în căutarea supremaţiei.
Războiul economic este rareori tratat în mod serios, chiar în mass-media, unde titluri ca
"războiul textilelor" sau "războiul pantofilor" au mai mult scopul de a atrage atenţia decât pentru a-l
explica. Partizanii ideii că circulaţia liberă de capital şi mărfuri este un mijloc de pacificare a
statelor, sunt la rândul lor reticenţi, competiţia este după părerea lor, chestiunea centrală, unii dintre
aceştia, precum Elie Cohen, chiar minimalizând aspectul competiţional al sferei globalizării.
Începînd cu Paul Krugman se ştie că problema naţiunilor nu este competitivitatea, adică să faci mai
bine decât vecinul, să cîştigi segmente de piaţă. Problema principală este productivitatea sau
capacitatea unei ţări de a produce mai bine şi mai ieftin folosind capitalul său uman şi fizic,
mobilizînd resursele tehnologice şi ştiinţifice.
În teorie, competiţia economică mondială presupune angajarea, din partea statelor şi
firmelor în cursa pentru obţinerea de beneficii maxime pentru consumatori şi acţionari, astfel încât
nu s-ar putea spune că scopul principal urmărit de aceşti actori ai globalizarii este distrugerea
adversarilor.
O asemenea viziune nu ia totuşi în considerare existenţa unor raporturi complexe geopolitico-economice între statele lumii. Interesele şi rivalităţile dintre marile puteri continuă să existe
chiar în condiţiile în care ideologiile nu mai divid cele două tabere. China, un caz special de hibrid
"capitalism-comunist", nu este unanim văzută de politicieni şi oameni de afaceri ca un potenţial
"inamic" violent.
În acelaşi timp, distribuţia puterilor la scară globală, în perioada post-comunistă, a cunoscut
modificări semnificative, materializate în accentuarea evoluţiei de la multilateralism spre
unilateralismul american, ale cărui motivaţii sunt impregnate în mod evident nu doar de dorinţa de a
asigura securitatea planetei. Ceea ce globalizarea şi interesele geo-politice creează astăzi, nu este un
război uşor de definit. Mai curînd este vorba de o complexă folosire de arme economice, la diferite
nivele, în care politicul se implică sau nu, acţionează din umbră, sau relativ deschis.
Omenirea are de parcurs un drum lung până la acel joc ideal mondial în care toţi
participanţii vor fi cîştigători. Tocmai de aceea o chestiune care merită a fi analizată, pentru a
clarifica ambiguităţile, este definirea rolul statului şi a doctrinelor- suport a partidelor care
exercită puterea, în economia de piaţă şi a raporturilor sale cu firmele private naţionale. Economia
de piaţă a unui stat determină puterea sa economică şi, pe cale de consecinţă, accesul la resurse de
securitate.
Dinamica raporturilor dintre statul naţional şi mediul economic, a cunoscut o evoluţie
istorică, determinată de cultura locală, influenţată de grupuri de interese, ideologii şi evenimente
externe, ceea ce face ca astăzi să asistăm la emergenţa nu al unui capitalism unic planetar, ci a unei
serii întregi de variaţiuni pe aceeaşi temă, distribuite pe tot mapamondul.
Astăzi globalizarea, prin interdependenţele create între ţări şi economii, defavorizează
asemenea acţiuni violente dar fără a le elimina. Formele de conflict se pot disimula sub intervenţii
paşnice: bariere netarifare la importuri, subvenţii mascate acordate firmelor şi sectoarelor
"strategice", patriotisme economice, dar şi confruntări în cadrul organismelor internaţionale: OMC,
UNESCO etc.
În alte ocazii, statul participă din umbră la "promovarea" sau "protejarea" firmelor naţionale
prin mijloace mai puţin ortodoxe precum culegerea de informaţii, contraspionajul. Măsurile, mai
mult sau mai puţin discrete, impregnate de patriotism economic, aplicate de guvernele Japoniei,
Chinei, SUA, Canadei sau Franţei, readuc pe scena centrală statul ca promotor al intereselor
naţionale.
Dar a împăca astăzi patriotismul cu globalismul, sau cu integraţionismul regional, este o
echilibristică greu de realizat (dar nu imposibilă), după ce însuşi statul deschisese calea
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liberalizărilor financiare în anii ‘80. Relaţiile dintre multinaţionale şi statele de origine au luat o
mare varietate de forme, în care interesele geo-politico-economice, ca şi cultura locală, au jucat
rolul central.
Astăzi aceste relaţii nu au dispărut ci doar au devenit mai complexe. Interdependenţele
create de fuziuni, achiziţii şi alianţe între firme neaparţinând aceluiaşi teritoriu naţional, contribuie
în mare măsura la redefinirea sferei de interese comune definită în 1953 de fostul preşedinte al lui
General Motors prin faimoasa fraza: " Ce este bun pentru America este bun pentru General Motors
şi reciproc."
În acelaşi timp, obligaţiile luate de state în cadrul tratatelor şi organizaţiilor economice
internaţionale, complică şi mai mult capacitatea statelor de a se implica direct în economie, cel
puţin la prima vedere. În realitate insă noile strategii de intervenţie sunt "modernizate", adaptate,
redenumite sau convertite în diverse programe, vizibile sau mai discrete, dar aplicate pe toate
continentele.
Ar fi greşit să se înţeleagă că interesele dintre state şi firme au fost totdeauna convergente.
Globalizarea introduce bruiaje şi disonanţe care transcend graniţele. Încurajările fiscale, oferite de
statul francez, nu au readus acasă firme precum Renault sau Thomson, care îşi delocalizaseră
producţia încă din anii ‘80.
În noua economie, competiţia dintre ţări pune inevitabil în chestiune politica lor economică
internă, inclusiv politicile sociale. Este adevărat că, spre exemplu, China atrage ca un magnet
firmele străine în căutare de forţă de muncă abundentă şi ieftină, dar nu trebuie uitată
"atractivitatea" oferită investitorilor străini de avantajele fiscale acordate de stat, stabilitatea
monetară, o forţă de muncă disciplinată, lipsa de constrângeri sindicale, costul scăzut al energiei,
legi permisive de protecţie a mediului. Este vorba deci de un întreg "pachet" de avantaje la care alte
ţări încearcă să se alinieze la rândul lor, pentru a obţine "favorurile capitalurilor", la nivel regional
sau global.
Competiţia a devenit cuvîntul de ordine în economia globalizată, în care coexistă naţiuni
"fruntaşe" şi deopotrivă "codaşe", cărora li se dă ca exemplu "flexibilitatea" conducătorilor de
pluton. În acest fel, valori sociale, naţiuni, culturi diferite, sunt puse pe cîntar şi măsurate cu aceeaşi
greutate: eficienţa economică.
Particularităţile culturale, sistemul de valori al unei ţări, istoria, au o pondere decisivă în
competiţia globală. Valorile individuale, colective şi cele sociale sunt cele care definesc identitatea
unui popor, asigurîndu-i succesul. Dacă aceste legături slăbesc sau se deteriorează ireversibil, ele se
vor reflecta nu doar în decăderea economică ci şi într-o erodare a naţiunii însăşi.
Ceea ce unele studii de specialitate remarcau era prezenţa decalajelor dintre dezvoltarea
economică a marilor zone economice ale lumii, identificabile în egală măsură la nivel regional.
Rezultatul acestor inegalităţi continuă să genereze tensiuni economice şi politice.
Distincţia între competiţie, război economic şi arma economică nu este întotdeauna clară.
Interesele statelor lumii rămîn încă în centrul politicilor promovate de acestea, chiar atunci cînd
semnează tratate de integrare, ceea ce duce la ambiguităţi şi confuzii precum aşa-zisul "patriotism
economic". Pe termen lung, efectele competiţiei economice accelerate dintre firme şi ţări pot fi
devastatoare pentru mediu şi resursele naturale neregenerabile, astfel încât "învinşii" ar putea fi,
într-o primă fază, acele teritorii spoliate de resurse şi dependente de "raţiile" acordate de
"protectori".
Privind în istorie, vom remarca faptul că dominaţia economică a Germaniei în Europa
centrală şi de est, între cele două războaie mondiale, i-a asigurat acesteia capacitatea economică şi
militară, slăbită de măsurile protecţioniste ale Franţei şi Angliei.
Politicile de dumping, barierele comerciale, administrarea patentelor, migraţia creierelor şi
a forţei de muncă, creşterea preţului petrolului şi crizele financiare pot, în anumite condiţii, să
favorizeze subminarea unei economii naţionale.
Un caz particular de efect secundar al competiţiei, de data aceasta militară, este implozia
blocului comunist, învins relativ "paşnic" de o cursă a înarmărilor care, transpusă în plan financiar
şi economic, a generat prăbuşirea unui sistem erodat deja pe dinăuntru.
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În 1995 preşedintele Franţei, Francois Mitterrand, spunea într-un interviu că, fără să ştie,
Franţa se află într-un razboi permanent şi vital cu America. La 12 ani după acel interviu Europa este
încă divizată referitor la identitatea "inamicului", privit prin prisma economiei.
Problematica globalizării constituie şi subiect al umorului cotidian, astfel:
’’Întrebare: Care este cea mai adevărată definiţie a globalizării?
Răspuns: Moartea prinţesei Diana!
Întrebare: Cum aşa ???
Răspuns: O prinţesă engleză cu un amant egiptean are un accident într-un Tunel francez,
într-o maşină germană cu motor olandez, condusă de un belgian, beat cu wiskey scoţian, urmărită
fiind îndeaproape de paparazzi italieni pe motociclete japoneze. Prinţesa era tratată de un doctor
american cu medicamente braziliene. Şi chestia asta iţi este trimisă pe internet de un romăn,
folosind tehnologia lui Bill Gates, iar tu o citeşti pe o clonă de IBM, folosind chipuri taivaneze, cu
monitor coreean, asamblată de muncitori din Bangladesh într-o fabrica din Singapore, transportată
cu vapoare din India şi descărcată de sicilieni prin diferite porturi, trasportată din nou în camioane
conduse de şoferi mexicani şi în final vândută ţie de evrei. Asta înseamnă globalizare!?’’
Pornind de la această povestioară, semnificaţia pozitivă a globalizării este aceea de progres.
Schimb de informaţii şi de tehnologie, o economie fără bariere şi fără influenţa politicului, un joc
liber al puterilor prezente pe piaţă.
În cotidianul Gândul este sesizată o realitate paradoxală, anume că aproximativ 500 de
milioane de euro, puse la dispoziţie de Uniunea Europeană muncitorilor care au rămas fără loc de
muncă, în urma relocalizării companiilor din comunitatea celor 27, au rămas aproape intacte.
Cotidianul „Financial Times”, care pune sub semnul întrebării necesitatea acestui fond comunitar,
susţine că aceste fonduri ar putea fi alocate unor alte sectoare. Pentru accesarea acestui fond, menit
să „prevină şocurile” create în urma competiţiei forţei de muncă europene (mai scumpă), cu cea din
Asia sau Africa, autorităţile de la Bruxelles nu au primit până în prezent decât două cereri, susţine
cotidianul britanic.31
De altfel, cele 500 milioane de euro au fost puse la dispoziţie muncitorilor din statele
membre, la sfârşitul anului trecut, nu din iniţiativa mai multor ţări europene, ci în urma presiunilor
făcute de Franţa. Parisul a cerut crearea aşa-numitului „fond de ajustare la globalizare” pentru a-i
ajuta pe salariaţii care au fost disponibilizaţi de la marile companii producătoare de automobile –
PSA Peugeot Citroën şi Renault. E drept, aproximativ 4 milioane de euro din acest fond au fost
accesaţi numai de muncitorii francezi. „Suntem primii care am aplicat pentru aceste fonduri. Este o
modalitate de a demonstra că acest fond a fost creat pentru a ajuta oamenii să-şi găsească slujbe şi
să se repună pe picioare”, susţine un purtător de cuvânt al Guvernului francez, citat de cotidianul
britanic. Dar, în ciuda argumentelor aduse de partea franceză, beneficiar net al unei părţi din cele
500 de milioane de euro, o serie de oficiali din cadrul Executivului de la Bruxelles consideră că
pierderea masivă a locurilor de muncă în rândul forţei de muncă din Europa, în detrimentul
muncitorilor asiatici sau africani care sunt plătiţi mult mai puţin, a fost supraestimată. Pe de altă
parte, alţi înalţi reprezentanţi europeni susţin eficienţa acestui fond, deoarece „globalizarea este
dificilă pentru unele comunităţi, iar Comisia (Europeană – n.red.) trebuie să recunoască acest
lucru”.32
În noul context conţinutul conceptului de securitate se modifică radical asistînd la noi forme
de exprimare precum securitatea alimentară, securitatea energetică, securitatea ecologică etc.
Globalizarea sporeşte substanţial rolul factorilor externi. Asistăm la transferul parţial al
proceselor decizionale privind securitate prin apartenenţa la organizaţii regionale şi internaţionale
de securitate.
Asistăm la reconceptualizarea domeniului securităţii iar printre curentele novatoare
remarcăm reprezentanţii Şcolii de la Copenhaga – B.Buzan, O.Waever şi J. de Wilde – care lărgesc
sfera de definire la domenii precum cel politic, economic, militar, cultural, demografic sau ecologic.
31
32

Articol „Gândul”, 29 mai 2007.
Ibidem.
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Sociologul Ilie Bădescu în cursul său Globalizare, comunicare interculturală, identitate şi
integrare europeană , din cadrul Universităţii Bucureşti, afirmă că “În viziunea globaliştilor actuali,
transformarea lumii este legată de tot ce-a de-a cincea dimensiune (a cincea în raport cu cele trei
spaţiale şi cu ce-a de-a patra, temporală), care crează spaţiul virtual, doar că aceasta este de natură
strict numerizată, digitilizată ... fiind invocate doar noile tehnologii informatice, informatizarea prin
digitilizare “.33
Autorul consideră că globalizarea şi modernismul operează cu partide, clase, conflicte, lupte
şi astfel golesc formulele vieţii de conţinutul lor spiritual, iar ceea ce rămîne sunt nevoile şi
interesele (legea nevoilor).
Globalizarea este examinată doar în raport cu economia, cu tehnologiile (mai ales cu cele
informatice) etc. În esenţa ei, însă, globalizarea redă starea lumii noastre în integralitatea ei, în
sensul că ea este impregnată de trăsăturile “globalismului” şi ale globalităţii.
Sociologul consideră că “omul a devenit cu adevărat “homo universalae”, dar că lucrul
acesta s-a petrecut printr-o extraordinară comprimare a dimensiunii spirituale şi prin suprimarea
spaţiului concret “.34
Referindu-se la paradoxul globalizării autorul susţine că „ea nu se compune din oameni
universali … Globalizarea înseamnă o falsă universalitate adică una dobândită printr-o unitate
capturată de un nivel degradat, care, de fapt, nu dă împlinirea persoanei, ci împlinirea unei entităţi
străine, degradate şi aducătoare de moarte spirituală, de tipul ideologiilor ori a “universalizării
cosmopolite”.35
Referindu-se la rolul statului reputatul sociolog consideră că “cea mai înaltă raţiune a unui
stat este reacţia la globalizare. Un stat care nu poate răsdpunde acestui proces se condamnă la
autodizolvare, la blocaj asemănător “gripării” motoarelor. De aceea oamenii epocii globale au şi ei
o dublă somaţie şi o dublă responsabilitate: naţională şi globală. Aşa cum statul are o “raţiune
dublă”: naţională şi globală, căci este răspunzător pentru starea omului şi a lumii şi totodată pentru
starea poporului peste care guvernează”.36
În raport de toate componentele structurale ale naţiunii, susţine autorul, globalizarea ni se
dazvăluie ca un fenomen de uriaşă deconstrucţie economică, etnoculturală, instituţional-ideologică,
simbolică, etc. Globalizarea ca mare deconstrucţie a lumii, de fapt, ascunde şi ea un dublu proces cu
derulare contradictorie, şi anume, unul “reacţionar”, căci este nutrit de totalitatea reacţiilor
substratului etnospiritual la marea deconstrucţie globalistă, şi celălalt, de proliferare etnopolitică,
adică un proces de segmentare, de fatală destructurare atingând grav unitatea naţională.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
A STRUCTURILOR DIN DOMENIUL SECURITĂŢII NAŢIONALE
Nicuşor MOLDOVAN∗
Cătălina POPA∗∗
The organizational culture specific to the national security structures depends on finding a balance among
individual values in order to accomplish the main tasks of an organization. This implies both visible and nonvisible
elements. When discussing “organizational culture” we actually refer to people. The concept of organizational culture
is essential to explaining different phenomena related to the way organizations really work.
The national security structures are important cultural organizations. One major feature of these structures is
the influence of their organizational skills upon the results. This implies that organizational culture will help create and
maintain a high organizational efficiency, which must get immediate feedback. In addition, feedback has to relate to the
already existing opportunities and to the exogenous and endogenous changes.
It may be assumed that the organizational culture specific to the national security structures will have to
undergo a transformation in order to play a progressive role, thus eliminating personnel resistance to change.
Motto:
„Adevăratul progres democratic constă nu în a coborî cultura la nivelul de înţelegere al mulţimii, ci a ridica
mulţimea la un nivel de cultură înalt”.
(Gustave le Bon)

Introducere
Concept situat în centrul atenţiei managerilor din toate domeniile şi de la toate nivelurile şi
căruia i s-au atribuit multiple semnificaţii, cultura organizaţională are meritul de a aduce în atenţia
managementului organizaţiei importanţa factorului uman şi a fenomenelor identitare în cadrul
structurilor din domeniul securităţii naţionale.
Cultura organizaţională a devenit un subiect la modă în ultimii ani, o temă abordată frecvent
atat în spaţiul academic cât şi în mediile organizaţionale din domeniul securităţii naţionale.
Importanţa acesteia se relevă îndeosebi prin impactul pe care îl are asupra rezultatelor unei
organizaţii. Astfel, referindu-ne la orice organizaţie din cadrul unei structuri din domeniul securităţii
naţionale, cultura organizaţională reprezintă unul din principalii factori care poate determina
succesul sau insuccesul acelei organizaţii - succes măsurat prin gradul de satisfacţie oferit de
organizaţie celor interesaţi de rezultatele ei.
Cultura organizaţională a structurilor din domeniul securităţii naţionale reprezintă un
complex de comportamente, practici şi sisteme de valori care asigură şi guvernează coeziunea
membrilor săi. Bazele culturii organizaţionale stau în cultura naţională pentru că regulile, normele şi
valorile regăsite în orice organizaţie îşi au sorgintea în cele promovate la nivelul culturii naţionale.
Aşadar, cultura organizaţională a structurilor din domeniul securităţii naţionale nu se confundă cu
viziunea, misiunea sau strategia acestora.
În cadrul structurilor din domeniul securităţii naţionale există mai multe tipuri de culturi
organizaţionale: cultura orientată spre performanţă, cultura centrată pe calitate, cultura direcţionată
pe responsabilitatea socială a misiunilor instituţiilor/organizaţiilor, cultura care promoveaza
comportamentul etic în activităţile desfăşurate, etc. Punctul comun îl reprezintă un ansamblu de
valori împărtăşit de toţi membrii organizaţiilor, indiferent de poziţia acestora.
Cultura organizaţională a structurilor din domeniul securităţii naţionale nu se referă numai la
fundamentarea şi transmiterea unor valori în cadrul organizaţiei, ci şi la modul în care se comunică
în cadrul organizaţiei respective, la atitudinea ei faţă de schimbare, la stilul de conducere al
managerilor (liderilor), la arta de a dezvolta un climat organizaţional stimulator şi creativ.
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În fiecare organizaţie componentele culturii se îmbină diferit, unele predomină, altele sunt
marginalizate, există modalităţi diferite de a trata indivizii (superiori, egali, subordonaţi), de a-i
motiva, de a comunica cu ei.
Cultura organizaţională a structurilor din domeniul securităţii naţionale nu se formează în
mod artificial sau întâmplător, ci este rezultatul interacţiunilor şi al relaţiilor dintre membrii
organizaţiilor şi un răspuns la problemele ce apar în mediul intern şi în cel extern al acestora.
Un rol major în transformarea culturii organizaţionale îl au managerii organizaţiilor, care
acceptă anumite valori şi le promovează în cadrul acestora. Cultura organizaţională a structurilor
din domeniul securităţii naţionale reflectă nu numai relaţiile dintre membrii unei organizaţii sau ale
unui grup, ci şi un complex de reprezentări despre rolul lor şi al membrilor.
I. Cultura organizaţională în cadrul structurilor
din domeniul securităţii naţionale
Cultura organizaţională a existat, există şi va exista întotdeauna într-o organizaţie, însă
nivelul acesteia şi modul de manifestare este dat de interacţiunile dintre membrii organizaţiei.
Apreciem că printre factorii care influenţează cultura organizaţională a structurilor din
domeniul securităţii naţionale se regăsesc:
• organizarea (structura) organizaţiei;
• stilul de conducere al managerilor/liderilor (comandanţilor, şefilor);
• leadership-ul practicat în cadrul instituţiilor/organizaţiilor;
• modul de luare a deciziilor;
• nivelul de formalism;
• evenimentele desfăşurate în cadrul instituţiilor/organizaţiilor;
• politicile şi strategiile adoptate în cadrul instituţiilor/organizaţiilor;
• schimbările care au loc, atât la nivelul societăţii, cât şi la nivelul instituţiilor/organizaţiilor;
• comunicarea organizaţională;
• cultura managerială şi cea profesională – ca şi componente ale culturii organizaţionale;
• interacţiunile (relaţiile) dintre membrii instituţiilor/organizaţiilor, precum şi cele dintre
aceştia şi societate;
• climatul organizaţional şi coeziunea de grup din cadrul instituţiilor/organizaţiilor;
Procesul de transformare şi reorganizare a structurilor din domeniul securităţii naţionale
determină inevitabil şi transformarea (îmbunătăţirea, perfecţionarea) culturii organizaţionale.
Similar domeniilor vieţii sociale, şi în structurile din domeniul securităţii naţionale se tinde către un
management al calităţii totale. Din acest unghi de vedere, putem aprecia că acelaşi tip de calitate
este dorită şi în privinţa culturii organizaţionale.
Ca urmare, cultura organizaţională trebuie orientată către calitate şi eficientizare, iar acestea
pot fi asigurate printr-un leadership performant, prin sporirea gradului de profesionalizare a
personalului, precum şi printr-un management eficient al resurselor umane.
În cadrul structurilor din domeniul securităţii naţionale există tendinţa este de a crea o
cultură organizaţională puternică, orientată spre calitate, care să presupună existenţa unor valori,
credinţe, percepţii şi reprezentări bazate pe acest principiu. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale
orientate spre calitate determină pentru toate grupurile din organizaţie (indiferent de nivelul
ierarhic, de pregătire sau de complexitatea misiunilor specifice) un mod de abordare unitară a
activităţilor din interiorul organizaţiei, precum şi în relaţie cu mediile în care aceasta funcţionează.
Această abordare omogenă a realităţii din interiorul şi exteriorul organizaţiei este realizată datorită
valorilor şi normelor de conduită impuse prin promovarea în cadrul acesteia a principiilor
managementului calităţii.
Considerăm că a avea o cultura organizaţională puternică, orientată spre calitate, presupune:
• conştientizarea tuturor membrilor grupului asupra a ceea ce înseamnă „calitatea”;
• aplicarea consecventă în întreaga organizaţie, indiferent de nivelul ierarhic, a principiilor
managementului calităţii;
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• promovarea în cadrul organizaţiei a acelor valori şi norme comportamentale care vin în
sprijinul ideii de „calitate”, a ideii că oricare este scopul organizaţiei, acesta este atins numai printro preocupare constantă pentru satisfacerea tuturor celor interesaţi de rezultatele organizaţiei.
Organizaţiile din domeniul securităţii naţionale nu constituie un univers închis, relativ stabil,
ci un sistem deschis care nu poate fiinţa independent de mediul în care-şi desfăşoară activitatea,
mediu de la care primeşte stimuli, oportunităţi sau restricţii.
Normele impuse de cultura organizaţională stabilesc ceea ce este dezirabil sau indezirabil,
comportamentele adecvate sau nedorite într-o organizaţie, lipsa acestora afectând grav funcţionarea
optimă a acesteia. Pe de altă parte, normele prezintă dezavantajul că favorizează apariţia unor
atitudini retrograde, de respingere a noului, a inovaţiei, cu efecte negative în planul eficienţei.
Forţa culturii organizaţionale rezultă tocmai din capacitatea de mobilizare, de revitalizare a
normelor existente sau de introducere a unor noi norme, în pas cu cerinţele moderne. Într-o situaţie
conflictuală problemele sunt mai bine conştientizate şi pot fi mai uşor rezolvate de membrii
organizaţiei. Acceptarea conflictului ca instrument de schimbare a culturii organizaţionale poate
deveni un puternic atu în procesul de adaptare şi integrare într-un mediu modern.
II. Caracteristicile şi funcţiile culturii organizaţionale ale structurilor
din domeniul securităţii naţionale
În orice structură din domeniul securităţii naţionale, ca de altfel în orice organizaţie, există
sau pot exista mai multe culturi (subculturi). Acestea apar ca urmare a diferenţelor existente între
grupurile componente în ceea ce priveşte: obiectivele (misiunile) organizaţiei; nivelul de pregătire şi
experienţa profesională a personalului; evenimentele care au loc în cadrul organizaţiei etc.
Cu toate acestea, culturile (subculturile) organizaţiilor din cadrul structurilor din domeniul
securităţii naţionale au o serie de particularităţi dar şi foarte multe elemente comune, care dau
unitate organizaţiei, în ansamblu său.
Caracteristicile culturii organizaţionale a structurilor din domeniul securităţii naţionale sunt
determinate de o serie de factori, variabili, care la rândul lor, depind de alte elemente specifice.
Considerăm că printre aceştia se regăsesc:
• cultura naţională – care constituie un element important ce influenţează cultura
organizaţională, ea diferenţiind organizaţiile în raport de specificul lor;
• istoria organizaţiei – care are în vedere vechimea şi modul de evoluţie a acesteia până în
prezent;
• scopul şi obiectivele organizaţiei – care sunt legate strict de domeniul în care fiinţează şi
îşi desfăşoară activitatea (securitatea naţională);
• managerii (liderii) organizaţiilor – care îşi aduc aportul asupra culturii organizaţionale prin
personalitatea acestora, nivelul de pregătire şi experienţa profesională, stilul de conducere şi
leadershipul practicat etc.;
• mărimea organizaţiei – care se referă, în general, la numărul de membrii din organizaţie şi
contribuie la amplificarea şi diversificarea culturii organizaţionale;
• membrii organizaţiei – care influenţează cultura organizaţională datorită caracteristicilor
lor: număr, vârstă, sex, pregătire profesională, trăsături de personalitate, aspiraţii etc.;
• cadrul juridic al funcţionării organizaţiei – care are în vedere legile, regulamentele
generale şi specifice, ordinele, instrucţiunile şi precizările interne etc.;
• armamentul şi/sau tehnica din dotarea organizaţiilor – care sporeşte încrederea membrilor
organizaţiei în forţele proprii dar şi în structura/instituţia din care aceştia fac parte;
• comunicarea organizaţională – care contribuie la sporirea coeziunii de grup şi creşterea
performanţelor organizaţiei;
• climatul organizaţional – care îşi pune amprenta în cadrul organizaţiei prin eliminarea sau
diminuarea stresului şi/sau conflictelor;
• informatizarea activităţilor generale şi specifice – care contribuie la simplificarea muncii
membrilor organizaţiei, creşterea randamentului acestora şi implicit a performanţelor profesionale şi
organizaţionale;
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• legătura cu societatea civilă – care se manifestă, în primul rând, prin activităţile comune
organizate şi desfăşurate, iar în al doilea rând, prin controlul structurilor din domeniul securităţii
naţionale de către Parlament şi societatea civilă;
• cutumele existente în organizaţie – care se manifestă prin reticenţa la nou şi rezistenţa la
schimbare.
Descrierea funcţională a culturii organizaţionale completează definirea acesteia ca mod de
gândire şi de acţiune a unui grup uman.
Făcând o analiză aprofundată a culturii organizaţionale, apreciem că funcţiile principale ale
acesteia sunt:
• funcţia cognitivă – cultura organizaţională concentrează în sine experienţa socială a
membrilor organizaţiei. Ea are capacitatea de a acumula cunoştinţe despre modul de desfăşurare a
activităţilor specifice şi face posibilă cunoaşterea caracteristicilor acesteia. Cunoaşterea implică, în
mod complementar, dimensiunea educativă, de instruire, ceea ce înseamnă că aspectele explicative
sunt însoţite mereu de elemente valorizante, evaluative. Pentru a-şi realiza scopurile şi obiectivele,
organizaţia utilizează cunoştinţele şi abilităţile membrilor săi.
• funcţia axiologică – este reprezentată de păstrarea şi transmiterea valorilor şi tradiţiilor
organizaţiei. Cultura organizaţională este principala depozitară a valorilor şi tradiţiilor specifice
fiecărei organizaţii, ea fiind conturată în decursul timpului. Important este ca identitatea, specificul
organizaţiei să se menţină, mai ales atunci când se schimbă generaţiile în cadrul acestea.
• funcţia de menţinere a unui model sociocultural moral pozitiv pentru organizaţie şi
societate – se realizează prin intermediul păstrării şi transmiterii valorilor şi tradiţiilor benefice atât
organizaţiei, cât şi societăţii în general, în cazul în care valorile şi normele de comportament, care
caracterizează o anumită societate intră în contradicţie cu scopurile organizaţiei.
• funcţia de integrare a membrilor în cadrul organizaţiei – se referă la procesul prin care
cultura organizaţională sintetizează interesele tuturor indivizilor, creează sentimentul de identitate.
Aceasta permite fiecărui individ să conştientizeze scopurile organizaţiei, să aibă o viziune clară
despre ea, să se simtă o părticică a unui sistem, percepând rolul şi responsabilitatea lui faţă de
organizaţie.
• funcţia de direcţionare a membrilor spre realizarea sarcinilor organizaţiei – are rolul de
contribui la conştientizarea, în acelaşi timp cu motivarea membrilor, pentru desfăşurarea unor
activităţi specifice în scopul îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.
• funcţia de reglementare – cultura organizaţională conţine atât legi şi acte normative
formale, cât şi informale, care indică felul în care trebuie să se comporte individul în desfăşurarea
activităţilor specifice. Cadrul legal determină modul curent de acţiune în organizaţie. Astfel,
activitaţile desfăşurate capătă un caracter sistematizat.
• funcţia de adaptare a organizaţiei la mediul extern – contextul economic, social, politic,
ştiinţific, juridic etc. încorporează evoluţii care pot afecta atât pozitiv, cât şi negativ membrii
organizaţiei.
• funcţia de legitimare a activităţii organizaţionale – explică celor din afara organizaţiei
modul în care se desfăşoară activităţile în cadrul acesteia, precum şi modul de comportament al
membrilor.
• funcţia de asigurare a unui cadru adecvat pentru dezvoltarea organizaţională – o
caracteristică a organizaţiilor moderne este dependenţa din ce în ce mai mare a performanţelor de
capacitatea lor organizaţională, a cărei esenţă rezidă în integrarea cunoştinţelor specializate ale
membrilor.
Cercetările în domeniu au demonstrat că pe termen lung cunoştiinţele membrilor
organizaţiei constituie principala sursă a avantajelor sale competitive. Cultura organizaţională
trebuie să favorizeze formarea şi menţinerea unor modele cognitive, capabile să determine
rapiditatea feedback-ului, flexibile şi rezistente la ameninţările exogene şi endogene.
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III. Locul şi rolul culturii organizaţionale în arhitectura pregătirii
personalului structurilor din domeniul securităţii naţionale
Performanţele unei organizaţii din domeniul securităţii naţionale (indiferent de natura
acesteia) depind de mai multe variabile ale procesului de pregătire: creativitate, cultura
organizaţională, climatul organizaţional (educaţional), baza materială, motivaţie, voinţă,
planificarea şi stabilirea obiectivelor, formarea grupului ce va realiza obiectivele etc.
Ca dimensiune majoră a procesului de pregătire (formare şi perfecţionare) a personalului
structurilor din domeniul securităţii naţionale, cultura organizaţională va trebui receptată ca un
sistem integrator ale cărui elemente participă, în egală măsură, la formarea şi dezvoltarea
profesionistului (militar, funcţionar public) modern, cu o pregătire deosebită sub impact teoretic şi
practic.
Din punctul nostru de vedere, cultura organizaţională deţine un rol fundamental în trasarea şi
definirea profilului profesionistului, atât ca instructor, cât şi în ceea ce priveşte exemplul personal în
activitatea desfăşurată, şi se va reflecta în comportamentul fiecăruia, de la punctualitate, ţinută şi
până la capacitatea de a analiza, a evalua şi a acţiona în situaţiile complexe cu care se confruntă.
Pentru a scoate în evidenţă locul şi rolul culturii organizaţionale în arhitectura pregătirii
profesionistului se impune să analizăm, fie şi sumar, cel puţin două aspecte: în primul rând raportul
dintre cultura organizaţională, pregătirea profesională şi personalitatea acestuia, iar în al doilea
rând, rolul personalităţii lui în etapa actuală.
În condiţiile creşterii rolului formativului şi a interdisciplinarităţii în procesul instructiveducativ modern, a necesităţii socialmente motivate de a forma profesionişti cu o gândire suplă şi
creatoare, capabili să se adapteze la provocările societăţii tip „al treilea val“, cultura organizaţională
a structurilor din domeniul securităţii naţionale devine un instrument cu care se acţionează în scopul
formării profesionistului.
Profesionistul, fie el militar sau funcţionar public, trebuie să posede o cultură generală
bogată, respectiv: cultură naţională, cultură pe domenii de activitate şi cultură organizaţională.
Având în vedere activitatea profesională specifică, în cadrul culturii pe domenii de activitate, acesta
trebuie să pună un accent deosebit pe cea legată de securitate (apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională). Făcând o analiză sistemică a culturii organizaţionale, putem aprecia că aceasta, la rândul
ei, poate fi împărţită în funcţie de domeniile cu care profesionistul se “loveşte” atât în mod direct,
cât şi indirect. Deoarece profesionistul îşi desfăşoară activitatea în medii diferite şi se confruntă, de
cele mai multe ori, cu situaţii noi şi complexe, considerăm că acesta trebuie să posede o cultură cât
mai bogată legată de domeniile: politic, psiho-social, economic, juridic, cultural, învăţământ, ştiinţă,
mediu etc. Luând în considerare faptul că acestea îi sunt necesare în pregătirea profesională, care, la
rândul ei, contribuie substanţial la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, apreciem că aceste culturi pe
domenii de activitate pot fi definite ca “subculturi profesionale”.
Subculturile profesionale reflectă specificul profesioniştilor după specialitatea pe care
aceştia o au. Subculturile profesionale sunt bine conturate şi importante în cazul structurilor din
domeniul securităţii naţionale, unde marea majoritate a personalului desfăşoară aceleaşi activităţi
sau activităţi cu specific apropiat, concentrate pe acelaşi amplasament – securitatea naţională.
Subcultura profesională reflectă interesele, aşteptările generale şi aşteptările specifice profesiunii
implicate într-un anumit context organizaţional. Subculturile organizaţionale, atât instituţionale cât
şi profesionale, prezintă caracteristici identice cu cele ale culturii organizaţionale a instituţiei dar şi
elemente specifice.
Cultura organizaţională a structurilor din domeniul securităţii naţionale, în ansamblul său,
cât şi subculturile organizaţionale componente ale acesteia sunt influenţate de o serie de elemente
(variabilele care determină caracteristicile culturii organizaţionale). Din punctul nostru de vedere,
cele mai semnificative dintre acestea sunt următoarele:
• cultura naţională;
• istoria instituţiei/organizaţiei şi a componentelor acesteia;
• statul şi cetăţeanul – ca elemente în folosul cărora îşi desfăşoară activitatea instituţia;
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• conducerea (managerii/liderii) instituţiei şi a componentelor acesteia;
• întregul personal al instituţiei;
• dimensiunea (mărimea) instituţiei;
• infrastructura specifică instituţiei;
• mijloacele tehnice ale instituţiei (cantitate şi calitate).
Alături de aceste variabile mai există câteva, care prin acţiunea lor îşi pun amprenta asupra
evoluţiei culturii organizaţionale a instituţiei. Dintre acestea putem aminti: situaţia financiară a
organizaţiei (asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat), gradul de informatizare a
activităţilor, scopul şi obiectivele instituţiei, rezultatele obţinute de organizaţie (succese sau
eşecuri), procesul de reformă al instituţiei, sistemul de management, imaginea instituţiei/
organizaţiei în interior şi în afara acesteia, mediul juridico-instituţional în cadrul căruia îşi
desfăşoară activitatea.
Domeniul securităţii naţionale, angrenează toate resursele societăţii şi intră atât în
responsabilitatea fiecărui cetăţean, cât mai ales în a celor care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile
din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Pentru ca aceasta să se regăsească atât
în comportamentul cotidian, dar mai ales în activitatea profesionistului, el trebuie să posede o bună
cultură organizaţională. Din acest punct de vedere, cultura organizaţională trebuie să evidenţieze
capacitatea profesionistului de a înţelege riscurile, vulnerabilităţile, provocările şi ameninţările la
adresa securităţii naţionale, identificate şi confirmate de instituţiile abilitate în domeniu. Totodată,
trebuie să evidenţieze şi capacitatea lui de a răspunde şi de a se integra efortului de apărare a
valorilor şi intereselor fundamentale naţionale, ale democraţiei şi statului de drept, în raport cu
riscurile, vulnerabilităţile, provocările şi ameninţările la adresa acestora.
Importanţa culturii organizaţionale impune cel puţin înţelegerea faptului că, în primul rând
trebuie identificate vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale, iar în al
doilea rând, se impune găsirea unor soluţii viabile de eliminare, sau, în cel mai rău caz, de reducere
a efectelor acestora.
În procesul de formare şi dezvoltare a culturii organizaţionale în context profund
democratic, un rol important trebuie să şi-l asume, în primul rând instituţiile specializate, iar în al
doilea rând, mass-media, organizaţiile neguvernamentale şi, nu în ultimul rând, cetăţeanul.
Statutul României de membră a NATO şi a UE pune în faţa structurilor din domeniul
securităţii naţionale o serie de cerinţe care trebuie implementate în procesul de pregătire a
personalului din, şi prin cel puţin două perspective: ca determinări ale unui concept ce ţine de
cultură (deci, ca sistem de valori) şi ca impact direct asupra pregătirii pragmatice (pentru acţiune).
Concluzii
Cultura organizaţională permite identificarea şi descrierea a numeroase elemente reale, de
natură umană, care îi au în vedere pe toţi membrii organizaţiilor din domeniul securităţii naţionale.
Ea reprezintă un fundament al deciziilor şi acţiunilor manageriale desfăşurate în scopul îndeplinirii
misiunilor/obiectivelor organizaţiilor. Cultura organizaţională are un rol important în procesul de
management al structurilor din domeniul securităţii naţionale. Ea le asigură oamenilor încredere şi
mândrie pentru organizaţiile din care fac parte.
Cultura organizaţională este o combinaţie de elemente umane conştiente şi inconştiente,
raţionale şi iraţionale, de grup şi individuale între care se derulează complexe şi fluide
interinfluenţe, cu un impact major asupra funcţionalităţii şi performanţelor structurilor din domeniul
securităţii naţionale.
Rolul important al culturii organizaţionale în cadrul structurilor din domeniul securităţii
naţionale rezultă din impactul substanţial pe care-l poate avea asupra creşterii funcţionalităţii şi
performanţelor acestora, atât direct, cât şi prin managementul resurselor umane.
Importanţa studierii culturii organizaţionale este dată de valenţele practice pe care le
prezintă acest instrument utilizat, tot mai des, în potenţarea performanţelor organizaţiei.
Diagnosticarea dimensiunilor culturii organizaţionale permite observarea comportamentului uman
în organizaţie şi punerea în valoare a realităţilor acesteia, relevante pentru funcţionarea ei optimă.
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Cultura asigură, atât adaptarea organizaţiei la mediul extern, cât şi integrarea internă, prin acţiunea
personalului în conformitate cu obiectivele strategice ale organizaţiei, coeziunea de grup fiind vitală
pentru funcţionarea eficientă a organizaţiei.
Pentru ca structurile din domeniul securităţii naţionale să fie performante, accentul trebuie
pus pe managementul participativ, ceea ce implică în mod necesar formarea unui nou tip de cultură
organizaţională, care influenţează climatul creator şi rezultatele obţinute, le oferă membrilor
reprezentarea despre misiunile organizaţiilor, scopurile şi sarcinile ce trebuie îndeplinite, valorile,
obiceiurile, tradiţiile împărtăşite de membrii grupurilor. O cultură organizaţională puternică, le
permite managerilor să conducă prin valori şi norme cunoscute şi acceptate, fapt ce ar putea reduce
timpul pentru comunicare, explicare, control.
Schimbarea culturii unei organizaţii presupune înlocuirea concepţiilor de bază şi a valorilor
instrumentale acceptate de membrii ei. Nevoia unei schimbări culturale poate fi provocată de
performanţa redusă sau de unele diferenţe între strategia adoptată şi valorile acceptate în
organizaţie, de capacitatea redusă de adaptare a organizaţiei la mediu sau de rezistenţă faţă de nou.
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TENDINŢE ŞI ORIENTĂRI ÎN ANALIZA MEDIULUI
DE SECURITATE GLOBAL ŞI EUROPEAN
Dr. Costică SILION∗

The public authorities, politicians, diplomats, military, and also all the responsible factors, from all the area of
issue management, are more and more concerned in what is regarding the performance of the actions dedicated to
peacekeeping and security at a global, regional and national level, but also for the training and operationalisation of
the peacekeeping and crisis management forces. Romania is located at the crossing of such areas with a large
conflictual potential, in various forms of manifestation, so the participation to the multinational operations, have to be
seen as a way to promote our own national interests, and nowadays security architecture is requiring an active
participation to the strengtening security process, before yearning security guarantees.
Perfectioning of the common mechanisms of strategic environment evaluation and analisys, and also of the
common identification of risk factors, but also of the proper tools used for the crisis prevention, cessation and
management, is representing the goal for Romania’s orientation accordingly with the EU and NATO efforts, alongside
the augmentation of the state’s and political forces responsibility in what is regarding the global, regional and national
security.

I. România şi mediul global de securitate
Într-o analiză a mediului de securitate, în care nu putem minimaliza interesele naţionale ale
României, este necesară abordarea sistemică a condiţiilor la nivel global, cât şi regional,
concomitent cu surprinderea multidimensională a aspectelor specifice domeniului securităţii
naţionale. Acest mod presupune luarea în consideraţie a tendinţelor politico-militare de evoluţie a
mediului de securitate în corelaţie cu cele din interiorul fenomenului militar, ceea ce poate da o
imagine realistă sau cât mai apropiată de realitate, a condiţiilor în care trebuie concretizată starea de
securitate a ţării. Nivelul global al mediului de securitate relevă mai multe tendinţe cu influenţă în
planul securităţii.
La început de mileniu, lumea a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale, marcată de
coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe pozitive majore cu altele care generează riscuri, ameninţări
şi pericole. Vechea ordine mondială, bazată pe o logică bipolară, caracterizată de rivalitate şi
capacitate de anihilare reciprocă a unor blocuri de state a dispărut, iar germenii construcţiei unei noi
arhitecturi de securitate ocupă un loc tot mai important în cadrul preocupărilor comunităţii
internaţionale.
La nivel global, lumea continuă să rămână puternic conflictuală. Cauzele conflictelor
operează în domeniul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie a acestora, dar şi în cel al
diferenţelor de natură etnică, religioasă, culturală şi ideologică.
În relaţionare directă cu modalităţile prin care aceste componente vor influenţa mediul de
securitate, în următorii ani, comunitatea internaţională va cunoaşte, probabil, o restructurare
profundă, în care factorul de integrare mondială şi regională va contrasta cu tendinţa continuă de
fragmentare şi ierarhizare a lumii.
În acest sens, se observă tot mai evident faptul că, deja s-a declanşat o adevărată bătălie
pentru resurse, iar tendinţele de regrupare a majorităţii ţărilor lumii în jurul polilor de putere
mondială se vor contura din ce în ce mai clar.
Astfel, asistăm la creşterea presiunii acestor poli de putere în zonele prezumtive de
exploatare a resurselor, precum şi la manifestări tot mai evidente ale tuturor ţărilor lumii, inclusiv
ale ţărilor mici şi mijlocii, pentru a ocupa un loc cât mai avantajos în noua ordine mondială.
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Pe baza tendinţelor actuale de globalizare a informaţiei, a economiei şi a vieţii sociale,
culturale, a analizelor şi prognozelor efectuate de numeroase foruri internaţionale şi institute de
studii strategice şi de apărare, se evidenţiază unele evoluţii posibile ale mediului de securitate
(global, european, regional şi naţional) cu impact direct sau mijlocit în ceea ce priveşte configurarea
conflictului şi a războiului. Unele dintre acestea au fost deja confirmate de desfăşurarea
evenimentelor (atacuri teroriste, terorism informatic, alte conflicte asimetrice, acţiuni ale marilor
puteri şi ale organismelor internaţionale pentru prevenirea şi gestionarea crizelor sau pentru
impunerea păcii), altele au rămas doar simple modele strategice sau evoluţii posibile în situaţia unor
conjuncturi favorabile.
Mediul actual de securitate este caracterizat printr-un grad ridicat de instabilitate şi
imprevizibilitate, prin manifestarea unor noi riscuri şi ameninţări, mai ales asimetrice, prin
redefinirea relaţiilor dintre marile puteri şi creşterea libertăţii de acţiune a factorilor regionali.
La nivel global, mediul de securitate prezintă, în ansamblu, o serie de trăsături, constând în
disoluţia bipolarităţii şi intrarea într-o nouă perioadă, în care doar Statele Unite ale Americii
dovedesc că au capacităţi şi posibilităţi reale de implicare eficientă în gestionarea problemelor
majore ale omenirii, fiind considerate ca singura superputere politică, economică, financiară şi
militară credibilă şi viabilă; apariţia unor centre de putere, prin afirmarea tot mai evidentă a Uniunii
Europene ca factor de stabilitate şi progres, dezvoltarea economică şi militară fără precedent a
Chinei, precum şi ofensiva diplomatică a Rusiei, care arată că viitorul sistem de securitate
internaţională va fi realizat pe o structură multipolară; apariţia şi manifestarea pe scena
internaţională a unor noi actori internaţionali (nonstatali), care vor tinde să controleze şi să
gestioneze tehnologii de ultimă oră, domeniile economice performante, finanţele mondiale, precum
şi resursele energetice; afirmarea unor noi tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea instituţiilor şi a
organizaţiilor politice, economice şi de securitate internaţionale, care vizează dezvoltarea unor noi
concepte, a unor noi structuri şi modalităţi de acţiune adecvate şi posibilităţi sporite de gestionare a
crizelor pe considerente regionale. În acest sens, organizaţii internaţionale de securitate precum
ONU sau OSCE încurajează preluarea de mandate pentru îndeplinirea unor misiuni internaţionale
de către coaliţii sau organizaţii regionale.
În aceste condiţii, apare tot mai evident faptul că sistemul politic al relaţiilor internaţionale
va suferi o serie de modificări, care vor trebui să ţină cont de strategiile alianţelor politico-militare
existente în momentul de faţă şi de interesele economice şi financiare ale diferitelor state care
alcătuiesc aceste organizaţii, în vederea promovării intereselor lor naţionale de securitate, prin
adaptarea cadrului organizatoric al acestor organizaţii la noul context geopolitic şi geostrategic
mondial; relansarea credibilităţii şi autorităţii unor organizaţii şi instituţii politice internaţionale (de
exemplu, ONU şi OSCE), care au avut de suferit în ultima perioadă în domeniul credibilităţii şi al
autorităţii în rezolvarea diferendelor apărute între statele lumii; dezvoltarea unei noi filozofii a
politicii relaţiilor internaţionale, bazată pe noile realităţii ale lumii şi fundamentată pe principiul
multipolarismului acceptat; redefinirea rolului politic şi militar al NATO în condiţiile dispariţiei
bipolarismului şi al apariţiei unor noi riscuri, ameninţări şi pericole la adresa securităţii şi a păcii în
lume; definirea unor noi valori în politica internaţională, astfel încât să se reuşească statuarea
responsabilităţilor fiecărei organizaţii şi instituţii internaţionale de securitate, pentru a se evita
suprapunerile între diferitele sarcini şi misiuni; soluţionarea politico-militară de durată a conflictelor
existente de decenii în arealul geografic al Orientului Mijlociu; repunerea în discuţie a cauzelor care
generează apariţia şi dezvoltarea terorismului prin promovarea unui document de politică
internaţională, care să definească, în primul rând, lupta împotriva terorismului, dar care să şi ofere
instrumente politice, economice şi militare de rezolvare a acestor probleme cu efecte neprevăzute la
adresa păcii şi a securităţii internaţionale şi nu în ultimul rând afirmarea unei politici de excludere,
pe viitor, a relaţiilor politice cu statele şi regimurile politice care susţin financiar mişcări ce
desfăşoară acţiuni teroriste sau care chiar promovează terorismul de stat.
În relaţionare directă cu trăsăturile mediului de securitate apar şi principalele sale evoluţii,
care se înscriu într-o largă paletă de acţiuni, constând în creşterea rolului structurilor de securitate
(ONU, OSCE, UE) în prevenirea şi gestionarea crizelor, care, în ultima perioadă, s-au dovedit
64

oarecum ineficiente şi, ca atare, ţările lumii au început să-şi rezolve diferendele sau să-şi
promoveze interesele în afara acestor instituţii de securitate internaţională; promovarea de către
Statele Unite ale Americii în bună măsură a unei politici apte să menţină o strânsă unitate cu
Uniunea Europeană, totodată, continuând să joace rolul de lider al lumii democratice, care are la
dispoziţie forţa economică, financiară şi militară de a oferi lumii întregi pace şi stabilitate şi să
poată rezolva cu eficienţă problemele şi diferendele apărute sau care vor apărea în mediul general
de securitate, pe termen scurt, Statele Unite ale Americii rămânând singurul pol de putere mondială,
iar în acest sens, ele vor continua să-şi asume riscurile pe care le presupune o economie puternică şi
flexibilă, dar care nu are la dispoziţie toate resursele energetice de care are nevoie; pe termen mediu
şi lung, este posibil să apară cel puţin încă doi poli de putere la nivel planetar, angajaţi în arealele
geografice delimitate de Uniunea Europeană şi de statele din zona Asiei de Sud - Est, dar trebuie
menţionat că acest lucru se va întâmpla, în primul rând, cu acceptul tacit al SUA, care suportă, la
acest moment, destul de greu costurile pentru deţinerea rolului de superputere mondială. Paralel cu
apariţia celorlalţi doi poli de putere la nivel mondial, este de aşteptat să apară şi să se dezvolte o
serie de organizaţii non-statale, structurate după diferite criterii, dintre care cel etnico-religios va fi
cel mai important, încercând să se substituie puterii oficiale din statele care le vor găzdui. Probabil,
în viitor, aceste structuri vor deveni actori suprastatali cu activitate transnaţională.
Odată consolidaţi, ceilalţi doi poli de putere mondială vor intra într-un parteneriat activ cu
SUA, care va conduce la realizarea unui echilibru dinamic pe plan mondial, prin intermediul căruia
se va obţine diminuarea tensiunilor şi prevenirea unui conflict major la nivel planetar.
În zona Asiei de Sud - Est se prevede un înalt ritm de creştere economică a Chinei, care va
da o altă dimensiune puterii sale militare. Existenţa în zonă, a unor actori regionali care dispun de
puterea nucleară (Pakistan, India, Coreea de Nord) şi posibila lor grupare în jurul Chinei, reprezintă
aspecte care contribuie la formarea unui nou pol de putere la nivel planetar. Lângă China ar putea
veni şi alte state, de dimensiuni mai mici, dar cu o economie remarcabilă sau chiar mai puţin
dezvoltată (Taiwan, Singapore, Coreea de Sud, Vietnam etc.), care vor dori să beneficieze de
protecţie şi acces la resurse. Sub ameninţarea unei adevărate explozii demografice şi din cauza unor
probleme teritoriale şi etnice încă nesoluţionate, a lipsei anumitor resurse energetice, este de
aşteptat ca, în viitor, să fim martorii unei adevărate migraţii spre zona euro-asiatică şi, ulterior spre
Europa.
Popoarele ţărilor din America de Sud, cu o singură excepţie, Brazilia, vorbitoare de limbă
spaniolă, probabil, vor forma un pol de putere regională, prin constituirea unor organisme politice,
economice şi militare comune prin care vor încerca afirmarea intereselor lor regionale. În acest
sens, nu este de aşteptat ca, în viitorul apropiat, America de Sud să devină unul dintre polii mondiali
de putere, în special ca urmare a numeroaselor conflicte locale, precum şi a industriei producătoare
de droguri, care a atras în sfera sa de influenţă un segment important al populaţiei acestui continent.
În Africa, prin tot ceea ce reprezintă ea, se va manifesta în continuare actuala tendinţă de
separare între nord, centru şi sud. În timp ce partea de nord, aici incluzând ţările magrebiene (Libia,
Algeria), Egiptul, se va integra, probabil, în spaţiul european, centrul şi sudul continentului (cu
excepţia Africii de Sud) vor fi supuse procesului de erodare a puterii statale, ceea ce va conduce la
producerea unor numeroase conflicte locale sau chiar regionale.
Popoarele de origine arabă vor continua politica de divizare pe considerente religioase şi
economice (fundamentalism, valori tradiţionale, dorinţa de modernizare şi interese economice). Nu
este însă exclus ca, sub presiunile civilizaţiei occidentale, ţările arabe să constituie şi ele un pol
regional de putere care va desfăşura, probabil, acţiuni ostile împotriva valorilor occidentale
promovate de către Uniunea Europeană.
II. România în mediul european de securitate
Din punct de vedere al provocărilor de securitate, regiunea este o oglindă fidelă a noilor
riscuri şi ameninţări şi un virtual poligon periculos pentru experimentarea lor. În rândul acestora
trebuie menţionate: terorismul, prin atentatele criminale produse şi activităţile de colectare de
fonduri şi spălare de bani şi prin posibilităţile de recrutare, pregătire şi adăpostire, îndeosebi în
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regiunile separatiste aflate în afara controlului autorităţilor legitime. Terorismul din această regiune
este conectat la reţelele internaţionale, se manifestă pe fondul unor acţiuni separatiste şi are legături
puternice cu criminalitatea transfrontalieră organizată; proliferarea condiţiilor propice se manifestă
îndeosebi sub forma traficului de materiale radioactive şi speciale, tehnologie şi know-how necesare
pentru construcţia armelor de distrugere în masă şi a vectorilor purtători. Prăbuşirea fostei URSS,
destrămarea în parte a industriilor producătoare de arme de distrugere în masă, reducerea rigorii
controlului asupra deţinătorilor de arsenale de această natură şi existenţa unor depozite imense de
astfel de materiale în regiuni scăpate de sub controlul autorităţilor competente, fac ca această
regiune să poată fi considerată o piaţă neagră foarte periculoasă pentru proliferarea armelor de
distrugere în masă; conflictele latente (îngheţate) în regiunea Mării Negre, care este cea mai bogată
parte a Europei în astfel de conflicte, stări tensionate şi dispute şi, probabil, una din cele mai dense
de pe glob. Conflictele separatiste “clasice” din estul Republicii Moldova (Transnistria), vestul şi
nordul Georgiei (Abhazia şi Osetia de Sud), vestul Azerbaidjanului (Nagorno-Karabah), sudul
Federaţiei Ruse (Cecenia şi alte republici sau regiuni autonome din Caucazul de Nord), alte mişcări
separatiste de mai mică amploare şi intensitate, precum şi stările de tensiune legate de unele dispute
teritoriale sau de frontieră reprezintă grave ameninţări la adresa securităţii regiunii şi creează
pericolul reizbucnirii unor confruntări violente; traficul ilegal de armament, muniţii şi explozivi,
traficul de droguri şi de fiinţe umane, migraţia ilegală şi alte aspecte ale criminalităţii
transfrontaliere organizate constituie o realitate emblematică pentru regiune. Ele se desfăşoară pe
uscat şi pe apă, sunt organizate preponderent pe structura vechilor reţele de cooperare ale serviciilor
secrete din fosta URSS, au conexiuni cu grupările teroriste internaţionale şi sunt favorizate de
regimurile şi mişcările separatiste şi de prezenţa ilegală a unor trupe străine pe teritoriul noilor
democraţii; guvernarea ineficientă, minată de corupţie endemică şi de criminalitate transfrontalieră
organizată, caracterizată prin incapacitatea exercitării corespunzătoare a atribuţiilor de suveranitate
în condiţii democratice, poate să afecteze grav activitatea unor state din regiune, să genereze
instabilitate şi anarhie, să favorizeze apariţia activităţilor teroriste şi a altor violenţe şi să creeze
pericolul întreruperii fluxurilor vitale de aprovizionare cu energie.
Uniunea Europeană îşi va concentra, probabil, eforturile economice şi militare pentru
rezolvarea propriilor probleme (oprirea imigraţiei spre Europa Occidentală, stoparea traficului de
droguri, carne vie, arme şi spălării banilor). Aceste probleme vor reprezenta viitoarele priorităţi
pentru Uniunea Europeană în direcţia rezolvării lor şi a prevenirii apariţiei unor conflicte locale.
Cu toate că a fost, este şi va fi o mare putere din punct de vedere militar, Rusia reprezintă
totuşi, o ţară fără o putere economică similară celei militare, cu multiple probleme generate de
dispute etnice încă nerezolvate, dar care dispune de resurse umane şi spirituale de o mare capacitate,
care îi pot oferi avantaje de nebănuit în momentul actual. Dublate de o imensitate de resurse
energetice la care ceilalţi actori mondiali doresc să aibă acces nelimitat, în viitorul apropiat se
aşteaptă o revigorare din punct de vedere economic a poziţiei acestei ţări pe plan mondial, care o va
impune din nou ca pe un super-actor la nivel planetar. Din acest punct de vedere, Rusia va rămâne
un element important al echilibrului mondial de putere.
Ţara noastră, prin poziţia sa geostrategică, integrată în Uniunea Europeană, reprezintă,
probabil, unul dintre canalele de legătură între mai multe sfere de influenţă. În aceste condiţii,
România a devenit o zonă de interferenţă a intereselor geostrategice ale unora dintre actorii
mondiali de putere (SUA, Uniunea Europeană, Rusia şi, în viitor, ţările arabe). Este de aşteptat ca,
din cauza divergenţei acestor interese, ţara noastră să devină un spaţiu în care riscurile la adresa
securităţii sale naţionale să devină tot mai pregnante, ceea ce va conduce la o oarecare dependenţă
de anumiţi actori mondiali.
Ca stat de graniţă al Uniunii Europene şi ca membru al NATO, România are interesul major
de a se învecina cu state stabile, democratice şi prospere deoarece acestea menţin pacea şi bunaînţelegere în relaţii, creează comunităţi pluraliste şi au un comportament predictibil în domeniul
securităţii. Construirea unui regim de securitate şi prosperitate în zona Mării Negre reprezintă o
direcţie distinctă de acţiune a acestei strategii.
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România are un interes strategic fundamental ca regiunea extinsă a Mării Negre să fie
stabilă, democratică şi strâns conectată la structurile europene şi euro-atlantice. Subsumat acestui
interes, obiectivul strategic al ţării noastre, vector dinamic al securităţii democratice, stabilităţii şi
prosperităţii economice, este acela de a stimula o implicare europeană şi euro-atlantică cât mai
puternică în regiune
Din punctul de vedere al ţării noastre, în privinţa securităţii sale naţionale, obiectivul de
aderare la Alianţa Nord-Atlantică a fost atins, participarea la procesul decizional al Alianţei a
conferit un nou statut în planul relaţiilor internaţionale promovate de ţara noastră. În acest sens,
statul român a depus eforturi considerabile pentru a deveni nu numai importator, ci şi exportator de
securitate. Prin mărirea treptată a participării cu forţe şi mijloace în operaţiunile multinaţionale
(Afganistan, Irak, Bosnia - Herţegovina, Kosovo etc.), s-a trecut la o altă etapă în adoptarea unui
nou concept de securitate naţională.
În aceste condiţii de securitate la nivel regional şi mondial, au apărut noi riscuri şi
ameninţări la adresa securităţii naţionale a României.
Procesul de edificare a viitoarei configuraţii europene este deosebit de complex şi trebuie
construit cu minuţiozitate. Dacă abordarea care va prevala va fi una realistă şi pragmatică se impune
o distincţie clară între priorităţile pe termen scurt ale agendei europene şi preocupările ale căror
şanse de realizare în viitorul apropiat sunt minime.
La fel de importante sunt acţiunile menite să garanteze continuitatea forţei şi coerenţei
Uniunii, conform principiilor fundamentale ale construcţiei europene şi obiectivelor sale de natură
politică, economică şi socială, care să combine armonios un spaţiu economic şi social comun cu o
uniune politică mai vizibilă şi mai puternică pe scena internaţională.
Uniunea Europeană nu înseamnă numai un număr de state membre, dar şi un anume grad de
eterogenitate. Europa este un continent al diversităţii şi al multilateralităţii culturale. Puterea şi
,,farmecul” Uniunii Europene s-au bazat, însă, tocmai pe capacitatea ei extraordinară de a crea
unitate din diversitate.
În contextul actual, dezvoltarea instituţională a Uniunii Europene este inevitabilă, proces
care va implica atât iniţiative de ordin constituţional cât şi reamenajări şi dezvoltări în domeniul
instituţional.
În ceea ce priveşte principiile care trebuie să stea la baza acestei construcţii, deopotrivă
complexă şi ambiţioasă, sunt esenţiale: noua construcţie Europeană reprezentată de ,,construcţia
comună a unor aspiraţii/interese împărtăşite”; tuturor statelor membre trebuie să li se garanteze
păstrarea şi posibilitatea afirmării identităţii naţionale, certitudinea că aceasta nu se va ,,dizolva”
într-o entitate ,,supra-statală”, indiferent de coordonatele pe care ea se va dezvolta. Mai exact,
Uniunea Europeană ca actor economic şi politic mai vizibil pe plan internaţional nu trebuie
inevitabil să devină o entitate suprastatală. Exerciţiul identităţii naţionale este principalul factor de
mobilizare a energiilor naţionale în realizarea unor obiective strategice fundamentale în contextul
procesului postaderare; cetăţenii tuturor statelor constitutive trebuie să aibă sentimentul apartenenţei
la o entitate în ale cărei valori comune se recunosc ei înşişi; cadrul naţional va rămâne un punct de
referinţă esenţial al afirmării identităţii naţionale şi al consolidării democraţiei. Regulile şi politicile
comune ale Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe valorile şi principiile împărtăşite fără rezerve
de toţi membrii săi. Trebuie încurajată şi susţinută revitalizarea valorilor democraţiei la scara
întregului continent european, deoarece stabilitatea în spaţiul din vecinătatea graniţelor externe ale
Uniunii Europene poate fi o garanţie suplimentară a menţinerii bunăstării şi securităţii în cadrul
acesteia.
În percepţia României, procesul de construcţie europeană trebuie să aibă ca ţintă o Europă
unită şi puternică, o Europă a solidarităţii şi toleranţei. O Europă unită înseamnă, deopotrivă, naţiuni
puternice cu conştiinţă de sine, care vor găsi în Uniunea Europeană cadrul cel mai adecvat de
afirmare. Viitoarea construcţie Europeană trebuie să reprezinte: o Europă unită, paşnică, care să
includă toate naţiunile sale diferite; o Europă democratică, în care oamenii să-şi decidă propriul
destin; o Europă tolerantă, în care libertăţile prosperă; o Europă sigură şi dreaptă, în care drepturile
omului sunt respectate, iar cetăţenii sunt protejaţi.
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România consideră statul naţiune drept nivel de referinţă al afirmării identităţii naţionale şi
al consolidării democraţiei, dar este, în acelaşi timp, în favoarea unor forme de integrare mai
avansate, în care sinergia contribuţiilor individuale să asigure o acţiune mai relevantă şi mai
eficientă la nivelul Uniunii. Cu cât UE încurajează mai mult afirmarea identităţilor statelor
candidate, cu atât acestea vor dori să aprofundeze cooperarea lor în cadrul Uniunii.
În contextul integrării europene statele recurg la transferul gradual al suveranităţii lor,
Uniunea Europeană investind progresiv suveranitatea în nivelul naţional, regional şi comunitar.
Un element important în contextul marilor transformări ale Europei contemporane şi a
deschiderilor spre noi sfere de interese şi influenţe este rolul de filtru al frontierei în segmentul
securităţii interne şi externe.
În cazul României pe de-o parte se pune în discuţie frontiera cu Ungaria şi Bulgaria
considerată foarte dinamică prin cooperarea tuturor structurilor cu competenţă în combaterea
fenomenului migraţiei şi a crimei organizate, cooperării poliţieneşti şi judiciare, dar şi mai puţin
activa frontieră cu Moldova, Ucraina şi Serbia.
În virtutea prezentului dar şi a viitorului, pentru a stabili un echilibru între libertate,
siguranţă şi securitate în spaţiul Uniunii Europene, fiecare stat membru, componentă evident a unui
sistem, este responsabil faţă de celelalte componente (state membre) pentru garantarea frontierelor
externe ale UE, dar şi a celor interne (proprii încă fiecărui stat).
Securizarea frontierelor nu trebuie văzută numai ca măsură care asigură accesul nestingherit
şi în deplină siguranţă al celor care înţeleg să respecte legea. Acest argument este evident în
sprijinul conceptului de renunţare ş a frontiera în Europa, a atenuării rolului frontierei de stat,
evident în procesul globalizării.
Poziţia geografică a României, aflată permanent la intersecţia mai multor rute comerciale ş
ide transport, constituie pasajul reţelelor crimei organizate, contrabandei cu droguri, traficului de
arme şi fiinţe umane şi altor asemenea fără de legi.
Aceste elemente, precum şi alte pericole completează imensa listă a factorilor de risc
creează necesitatea aducerii autorităţilor din interiorul şi exteriorul graniţelor statelor şi extrapolând,
Uniunii Europene, într-un mod de acţiune unitar, şi complementar.
Un asemenea concept impune recunoaştere reciprocă, creşterea gradului de încredere în
acţiunile comune ale statelor membre.
României îi revine în acest responsabilitatea de a gestiona problematica securităţii frontierei
externe a Uniunii Europene pe segmentul statelor estice, obligându-se astfel la creşterea tuturor
eforturilor din partea autorităţilor în realizarea obligaţiilor asumate, dar şi prevederilor legale.
De asemenea, România are capacitatea să fructifice poziţia geografică şi resursele în
contextul cristalizării unei strategii NATO şi UE în Balcani, Caucaz şi bineînţeles bazinul Mării
Negre. Noul statut de membru al Uniunii Europene şi al NATO îi permite promovarea unor interese
specifice, care însă puse în balanţă cu eforturile şi cu ceea ce oferă la dispoziţia alianţelor, vor
trebui cumva echilibrate, iar aici este nevoie de decizia coerentă a autorităţilor.
România susţine dezvoltarea politicii externe şi de securitate comună, precum şi politica
europeană de securitate şi apărare, inclusiv prin creşterea contribuţiei la capabilităţile militare şi la
cele destinate combaterii terorismului şi gestiunii urgenţelor civile în spaţiul unional.
Europa formează un complex de securitate individualizat din punct de vedere geografic, însă
destul de fragmentat statal, cu o religie preponderent ortodoxă, dar şi cu convingeri catolice şi
islamice. Actualmente situaţia securităţi europene este controlată de UE şi NATO cu participarea
ONU şi OSCE care ţin sub supraveghere cele mai semnificative evoluţii locale orientate spre
prevenirea, stoparea şi gestionarea conflictelor armate şi politice, integrarea în structuri regionale,
europene şi euroatlantice de securitate, dezvoltarea economiilor de piaţă şi a societăţii şi nu în
ultimul rând democratizarea ţărilor balcanice.
Cu toate acestea, rămân destule puncte fierbinţi şi vulnerabilităţi care oscilează între
turbulenţă şi stabilitate.
Amintind o carenţă a laturii politice a complexului balcanic, respectiv incapacitatea
componentelor sale de a preveni şi gestiona crizele şi conflictele locale, rezultă, îngrijorător faptul
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că, nici în prezent nu s-a încheiat procesul de remodelare politico – teritorială a regiunii, astfel că şi
astăzi persistă tensiunile în Serbia, Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Macedonia.
III. Concluzie
O prezentare succintă a unor aspecte referitoare la evoluţiile probabile ale mediului de
securitate la nivel global, aşa cum este cea de faţă, nu poate surprinde întreaga complexitate a
proceselor care au loc în prezent, acest demers necesitând atât o atenţie deosebită şi permanentă, cât
şi analiza pluridisciplinară şi multidimensională a acestora. În acest sens, este imperios necesar a fi
luate în calcul o serie de aspecte, vizând progresele rapide în planul informaţiilor şi al tehnologiilor
vor crea noi capacităţi combative, dar şi noi vulnerabilităţi pentru fiecare actor de securitate atât la
nivel global, cât şi la nivel regional; noile tehnologii care vor continua să diferenţieze actorii din
lumea contemporană în primul rând în privinţa capabilităţilor militare, continuând să-i afecteze
pozitiv ori negativ; interesele naţionale ale statelor avansate vor putea fi afectate ca urmare a
vulnerabilităţilor pe care le implică infrastructura economiei globale, ceea ce ar avea efecte
neprevăzute şi în planul securităţii; energia va continua să aibă o semnificaţie strategică majoră
pentru toate procesele sociale, dar în plan militar importanţa va fi, probabil, vitală; conceptul de
suveranitate statală va fi supus unor presiuni, dar va rezista, bazându-se pe valorile fundamentale
naţionale, cu implicaţii corespunzătoare în domeniul securităţii; vor coexista, probabil, procese
contradictorii de concentrare şi de dispersare a componentelor factorilor de putere în plan
internaţional, ceea ce ar putea duce şi la fragmentarea ori dispariţia unor state, cu efecte
destabilizatoare pentru statele vecine şi pentru regiunile în care au loc; crizele externe s-ar putea
suprapune cu cele interne, caracterizate de atrocităţi şi acte de terorism deliberate asupra populaţiei
civile, pentru a forţa intervenţia externă, uneori favorizantă; spaţiul extraterestru va deveni un
mediu critic şi competitiv din punct de vedere militar, ca a cincea dimensiune a mediului de
confruntare; esenţa războiului nu se va schimba în mod profund, noi vor fi, probabil, forţele,
mijloacele şi procedeele de atingere a scopurilor acestuia; vor creşte, structurile, forţele şi
mijloacele din complexul războiului informaţional care trebuie implicate în aceeaşi măsură în
proiectarea măsurilor de modernizare a armatelor şi în planificarea şi desfăşurarea operaţiilor de
orice fel; este posibil ca, în primul sfert al secolului XXI, mediul de securitate să devină, cel puţin la
nivel regional şi local, mai periculos, determinând apariţia, dezvoltarea şi proliferarea unor diferite
capacităţi militare de altă natură decât cele folosite până în prezent.
Ca parte a acestui spaţiu geopolitic, România conştientizează că securitatea comunităţii
europene este indivizibilă iar relaţia transatlantică fundamentează constituirea unui întreg în
gestionarea securităţii la nivel global, regional şi naţional. În sensul unei astfel de abordări, sprijină
şi participă la demersurile vizând reconstrucţia şi dinamizarea acestei coaliţii, necesitatea unei
transformări profunde a Alianţei, complementaritatea funcţională în materie de securitate şi apărare
a NATO şi Uniunii Europene, ca şi nevoia de evitare a paralelismelor, duplicărilor şi a concurenţei
în domeniul capabilităţilor, structurilor de comandă, strategiilor şi doctrinelor. Cooperarea
României cu statele membre ale celor două organizaţii este necesar a se desfăşura în conformitate
cu valorile şi interesele naţionale, armonizate cu setul de valori şi interese pe care cele două
organizaţii democratice le promovează, cu principiile de acţiune ale NATO şi Uniunii Europene.
Date fiind conexiunile regionale, interesul primordial al României îl constituie dezvoltarea
economică, stabilitatea regiunii, simultan cu asumarea unui rol pro-activ mai pronunţat ca factor
de securitate regional. Eforturile strategice trebuie direcţionate pentru soluţionarea problemelor de
securitate care afectează încă Balcanii de Vest, dar şi vecinătatea estică, România fiind încă latura
estică de securitate a Uniunii Europene.
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IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
Dr. Mircea VLADU

∗

Globalization constitutes a complex process with benefic but also negative effects on the security environment.
This is due to the fact that globalization reshapes the global economy, reorganizes the international policies
and the security issues. From this perspective, some states lose the power while others gain it, in some states the local
culture is threatened, while in other it develops and in some regions religion is extinguishing while in other it is reborn.
Under the circumstance of globalization we can mention a state of complete security, because, together with
this there is the insecurity state, generated by direct and indirect threats. The fact that globalization constitutes the
configuration source for the insecurity matrix, requires the identification and development of specific policies and tools
for counteracting the sources of insecurity. From this perspective, it is necessary that, along with the globalization of
insecurity, the policies and tools for building security also become global.
We consider that this is the new paradigm specific to the new security environment that the specialists must
concentrate on.

Introducere
Anii 90 au fost marcaţi de modificări deosebite în mediul internaţional, chiar dramatice am
putea spune, ce nu au putut fi anticipate nici chiar de cei mai înverşunaţi adepţi ai schimbării.
Paradigma Războiului Rece care sugera că orice problemă de politică mondială va putea fi rezolvată
încă mulţi ani „s-a prăbuşit” ca un castel de nisip, lăsând locul unor noi paradigme cu mai mulţi sau
mai puţini adepţi, după caz.
Dispărând bipolaritatea, sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, sunt marcate, de
unipolaritate, ca principală caracteristică a sistemului internaţional.
Unipolaritatea este reprezentată de SUA care deocamdată s-au manifestat şi se mai pot
manifesta încă o bună bucată de vreme ca unica entitate statală care dispune de ceea ce este necesar
pentru a-şi prezerva interesele, folosindu-se de mijloace militare sau nonmilitare. Vremurile s-au
schimbat şi poziţia actuală a SUA nu poate fi asemănată cu „imperialismul”. SUA nu ar putea să se
menţină, încă, în această poziţie fără ca acţiunile internaţionale să se bazeze pe acorduri şi tratate,
care legiferează relaţia de alianţă sau de parteneriat. Tot mai mult se vorbeşte în ultima vreme de o
cultură de securitate, creionată atât de actorii statali, cât şi de cei nonstatali. În esenţă, cultura de
securitate cuprinde teme generate atât de influenţele dramaticelor schimbări produse în mediul de
securitate cu repercusiuni asupra alianţelor şi componenţilor acestora, cât şi de scenariile în baza
cărora au evoluat alianţele existente sau au fost create noi forme de asociere şi de cooperare la nivel
global.
Ceea ce s-a întâmplat şi încă se mai întâmplă în Afganistan sau în Irak argumentează foarte
clar că s-a conturat tot mai clar o sciziune transatlantică, ai cărei actori sunt SUA şi o parte din
aliaţii NATO, generată de divergenţa de opinii cu privire la folosirea forţei în zonele menţionate
anterior.
Aceasta nu înseamnă însă că Alianţa Nord-Atlantică nu-şi va putea îndeplini încă rolul de
pion al securităţii euro-atlantice.
Toate aceste situaţii s-au manifestat şi se manifestă în condiţiile globalizării, din conţinutul
căreia nu trebuie exclusă dimensiunea militară, manifestată în ultima perioadă de timp mai ales prin
războiul împotriva terorismului.
Având în vedere această perspectivă, noi considerăm că securitatea oricărei zone de pe
mapamond nu poate fi abordată separat de securitatea globală. Această convingere poate fi
argumentată în special cu necesitatea înlăturării tuturor factorilor şi surselor de insecuritate care
încep să se globalizeze. Cu alte cuvinte se creează o globalizare a insecurităţii care nu mai poate fi

∗

Colonel, conferenţiar universitar, Comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de
Luptă „General Eremia Grigorescu” (şi inspector al Forţelor pentru Sprijin Luptă), Sibiu
71

gestionată numai cu alianţele militare cunoscute, fiind nevoie de noi forme de cooperare şi politici
de securitate.
Acestea sunt numai câteva argumente care ne-au determinat să abordăm tematica referatului
prin care ne propunem în continuare să prezentăm o corelaţie între globalizare şi mediul de
securitate şi să argumentăm faptul că globalizarea constituie un motor al amplificării insecurităţii,
însemnătate poate fi contracarată prin modalităţi specifice.
I. Corelaţia dintre globalizare şi mediul de securitate
Orice corelaţie trebuie abordată sub trei aspecte: definirea conceptelor; principalele elemente
de conţinut; raporturile de intercondiţionare. Având la bază aceste elemente, ne propunem în
continuare ca foarte pe scurt să abordăm corelaţia dintre globalizare şi mediul de securitate.
1.1. Definirea globalizării
Literatura de specialitate prevede faptul că nu există o definiţie universală a globalizării. Cu
toate acestea sunt specialişti care încearcă să definească globalizarea având în vedere criterii
economice, politice, sociale, culturale etc. Din această perspectivă, globalizarea constituie un
proces deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a
extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în tot mai largi şi mai variate sfere ale vieţii
economice, politice, sociale şi culturale şi având drept implicaţie faptul că problemele devin tot mai
globale decât naţionale, cerând, la rândul lor, o soluţionare mai curând globală, decât naţională1.
Analizând conţinutul acestei definiţii, nu putem să nu observăm că autorii eludează
dimensiunea militară, specifică, mai ales, luptei împotriva terorismului.
Cert este că globalizarea se manifestă ca un proces multidimensional capabil să producă
transformări radicale în cadrul activităţilor naţionale şi globale, dar şi în interacţiunile dintre actorii
sociali2.
De asemenea, este evident că definiţia globalizării diferă de la o zonă la alta, de la o etapă
istorică la alta şi de la o ideologie la alta.
De pildă John Gray apreciază că globalizarea constituie o transformare epocală a
capitalismului, inevitabilă şi ireversibilă, care deja s-a realizat în timp ce Paul Hirst şi Greame
Thompson apreciază că globalizarea nu constituie un fenomen ci mai degrabă o accelerare a
procesului de internaţionalizare a capitalismului şi a pieţei3.
Anthony Giddens apreciază globalizarea ca pe un proces multifaţetat, cu aspecte diferite ce,
adesea, sunt contradictorii4.
Dr. Teodor Frunzeti şi dr. Vladimir Zodian prezintă globalizarea ca pe un proces definitoriu
al lumii contemporane, ca linie de dezvoltare şi ca scop al acesteia ce se cere a fi analizată ca obiect
al cunoaşterii şi ca atitudine a actorilor implicaţi5.
Dr. Teodor Frunzeti şi dr. Alexandra Sarcinschi apreciază că globalizarea a devenit, poate,
probleme cea mai arzătoare a vremurilor pe care le trăim6.
Cei doi autori au grijă să includă în conţinutul globalizării şi alte domenii neluate în
consideraţie de alţi autori pe care le influenţează, cum ar fi: demografic; de mediu; religie;
civilizaţie; mentalităţi; militar etc. De asemenea, aceştia consideră că globalizarea constituie un
proces prin care lumea tinde să devină un spaţiu unic şi, ca urmare, aceasta este tratată în mod
diferit. Conservatorii o contestă în timp ce liberalii o promovează în mod curajos ca pe un
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instrument al prosperităţii universale, păcii şi libertăţii, iar criticii o consideră ca pe un pericol din
unghiul suprateritorialităţii şi dimensiunii planetare a relaţiilor sociale.
Încercând să conchidem, apreciem că per ansamblu globalizarea poate fi definită din trei
perspective: a teoriei sistemului mondial; a teoriei organizării politice mondiale; a teoriei culturii
mondiale.
Din perspectiva teoriei sistemului mondial, globalizarea constituie procesul ce s-a finalizat
în secolul XX şi care a presupus propagarea pe glob a capitalismului. Având în vedere că sistemul
capitalist şi-a menţinut unele dintre caracteristici, potrivit acestei teorii globalizarea nu constituie un
fenomen nou.
Potrivit teoriei organizării politice mondiale globalizarea ar reprezenta un proces de creştere
şi adaptare a culturii mondiale, devenită o moştenire comună, instituţionalizată peste tot pe glob şi
sprijinită de multe grupări transnaţionale.
Teoria culturii mondiale prevede faptul că globalizarea constituie un proces de comprimare
a lumii şi de consolidare a viziunii asupra acesteia ca un întreg.
Concluzia ce se poate trage pe baza celor trei teorii întăreşte şi mai mult ideea enunţată
anterior că definiţia globalizării este mult influenţată de perioada de timp, ideologie etc.
1.2. Definirea mediului de securitate
Începutul mileniului al 3-lea arată faptul că lumea a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale,
marcată de coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe pozitive majore cu altele care generează
riscuri, ameninţări şi pericole.
Paradigma Războiului Rece s-a „evaporat” şi au apărut germenii construcţiei unei noi
arhitecturi globale de securitate.
În general, la nivel global, lumea continuă să fie puternic conflictuală. Probabilitatea
izbucnirii unui conflict militar de mare amploare este redusă, dar conflictele regionale şi interne
sunt şi vor fi tot mai frecvente iar efectele lor, directe sau cumulate, vor fi din ce în ce mai greu de
controlat.
Prin urmare mediul de securitate suferă schimbări rapide. Unele schimbări sunt previzibile,
dar altele au un caracter surprinzător.
Mediul de securitate actual este marcat de următoarele elemente7:
- este în continuă schimbare, deosebit de dinamic şi uneori cu evoluţii impredictibile, în care
actorii statali şi cei non-statali joacă succesiv rolul central;
- edificarea unei economii mondiale vizând: America de Nord; Japonia-China; Zona
economică a Uniunii Europene;
- lărgirea accesului de tehnologie, materiale şi resurse cu un potenţial de risc ridicat (apariţia
de noi puteri nucleare: India şi Pakistan şi de noi pretendenţi: Coreea de Nord şi Iran);
- dispariţia distincţiei clare dintre problemele interne, care aparţin strict domeniului
suveranităţii şi problemele externe care constituie subiectul unor modele clasice de rezolvare
internaţională;
- redefinirea conceptului de putere avându-se în vedere identificarea de noi surse: controlul
transfrontalier; capacitatea şi accesul la înaltă tehnologie etc;
- dispariţia bipolarităţii şi intrarea într-o nouă fază a ordinii mondiale;
- apariţia şi proliferarea actorilor non-statali;
- noi tendinţe de dezvoltare în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale de securitate
incluzând şi dimensiunea de integrare politico-economică;
- trecerea de la funcţia de apărare colectivă la cea de securitate colectivă (vezi NATO);
- apariţia tendinţelor de regionalizare, având în vedere că ONU sau OSCE încurajează
preluarea de mandate pentru îndeplinirea unor misiuni internaţionale de către coaliţii sau organizaţii
regionale.
Specialiştii au identificat câteva tendinţe majore care definesc mediul de securitate8:
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- accelerarea proceselor de globalizare şi de integrare regională, concomitent cu persistenţa
unor acţiuni având ca finalitate fragmentarea statală;
- convergenţa rezonabilă a eforturilor consacrate structurării unor noi arhitecturi de
securitate, stabile şi predictibile, însoţită de accentuarea tendinţelor
anarhice în unele regiuni;
- revigorarea eforturilor statelor vizând prezervarea influenţei lor în dinamica relaţiilor
internaţionale, în paralel cu multiplicarea formelor şi creşterea ponderii intervenţiei actorilor
nestatali în dinamica relaţiilor internaţionale.
În cercurile de specialişti în domeniul securităţii se accentuează tot mai mult ideea potrivit
căreia lumea devine tot mai complexă, dinamică şi conflictuală, având în vedere că principala
confruntare se duce între democraţie şi totalitarism, iar agresiunea terorismului internaţional de
factură extremist-religioasă, organizat în reţele transfrontaliere, este din ce în ce mai exacerbată.
1.3. Raportul dintre globalizare şi mediul de securitate
Putem afirma că globalizarea ca fenomen are cea mai mare influenţă asupra mediului de
securitate.
Această influenţă este exprimată atât prin oportunităţi, cât şi prin riscuri şi ameninţări.
Cu alte cuvinte spus, globalizarea produce efecte de natură economică, politică, socială
(demografică, religioasă, culturală), militară şi ecologică. Acestea induc riscuri şi beneficii pentru
mediul de securitate. Cel mai mare impact asupra mediului de securitate se pare că-l are
dimensiunea economică şi culturală, întrucât potrivit ONU, dezvoltarea economică şi socială,
precum şi respectarea drepturilor omului constituie elementele esenţiale şi interrelaţionante.
Considerăm că trei elemente esenţiale definesc foarte bine raportul dintre globalizare şi
mediul de securitate sau mai concret spus definesc impactul globalizării asupra mediului de
securitate9: concentrarea extremă a progresului tehnic şi tehnologic în ţările dezvoltate, ca sursă
principală a creşterii lor economice; vulnerabilitatea macroeconomică ridicată a ţărilor în curs de
dezvoltare la şocurile externe; contrastul dintre gradul înalt de mobilitate a capitalului şi mobilitatea
internaţională a muncii, în special forţa de muncă necalificată.
Cât priveşte primul element se poate constata că statele puternic dezvoltate trimit impulsuri
de creştere spre cele slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare prin: cererea pentru materii prime;
realocarea către aceste ţări a sectoarelor de producţie considerate „mature” în ţările dezvoltate;
transferul tehnologiilor încorporate în echipamentele de producţie; posibilitatea participării ţărilor în
curs de dezvoltare în cele mai dinamice domenii de producţie.
Nu putem însă să nu constatăm că progresul tehnic pătrunde în ţările slab dezvoltate sau în
curs de dezvoltare în raport de poziţia acestora în ierarhia internaţională.
Ca urmare, acest progres tehnic continuă să fie scăzut şi neregulat, iar beneficiile lui sunt
repartizate inegal în ţările în curs de dezvoltare.
Cât priveşte cel de-al doilea element (vulnerabilitatea) se poate constata că aceste asimetrii
macroeconomice sunt generate pe de o parte de apartenenţa valutelor internaţionale de ţările
dezvoltate iar pe de altă parte de natura prociclică a fluxurilor de capital către ţările în curs de
dezvoltare, având în vedere că fazele marcate de apetitul pentru risc alternează cu cele orientate spre
calitatea bunurilor.
Cel de-al treilea element (contrastul) se consideră că este specific celui de-al treilea val al
globalizării, în care globalizarea a determinat alocarea mai eficientă a resurselor în ţările dezvoltate
care a dus la creşterea semnificativă a veniturilor.
Nu putem să nu observăm că în regiunile sărace cu demografie ridicată şi cu degradarea
rapidă a mediului, globalizarea produce şi efecte negative, în sensul că exacerbează sărăcia în
regiunile respective.
De asemenea, tensiunile sociale ce ameninţă stabilitatea politică şi socială a comunităţii au
rădăcini tot în globalizare. Pot apărea conflicte alimentate de traficul global de armament. Au apărut
8
9

Ibidem p. 13.
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companii militare şi armate mercenare care îşi oferă serviciile unor guverne şi corporaţii, care pun
în pericol securitatea umană.
Tot globalizarea este cea care reduce capacitatea statelor de a menţine monopolul asupra
informaţiei şi folosirii forţei, accentuează permeabilitatea graniţelor şi permite actorilor nonstatali să
acumuleze necontrolat capital.
Globalizarea accentuată face ca activitatea politică să se desfăşoare din ce în ce mai mult la nivel
internaţional, prin intermediul U.E., F.M.I. Totuşi organizaţiile societăţii civile acţionează global formând
alianţe cu organizaţii din alte ţări şi făcând lobby direct în faţa organizaţiilor internaţionale, fără
intermedierea guvernelor lor naţionale.
Cât priveşte dimensiunea culturală a globalizării se poate constata că în ultimul timp cultura
populară a facilitat învăţarea limbii engleze, asigurându-se astfel accesul la fluxul global de idei.
Nu se poate face abstracţie de faptul că în cazul culturilor tradiţionale există pericolul extincţiei,
deşi cele care au capacitatea de a împrumuta şi adapta influenţele străine se comportă mult mai bine
în faţa derulării acestui proces.
Globalizarea generează expansiunea ideilor religioase care uneori determină violenţa,
constituind astfel un recul al globalizării.
Globalizarea determină creşterea criminalităţii transnaţionale şi a terorismului, având în
vedere sporirea inegalităţilor economice. De asemenea, globalizarea duce la intensificarea
activităţilor antisociale generate de creşterea fluxurilor de oameni, bunuri şi informaţii, precum şi a
corupţiei.
Cât priveşte dimensiunea militară a globalizării se poate aprecia că numărul de conflicte
intra şi interstatale a scăzut, dar conflictele zonale generate preponderent de natură etnico-religioasă
vor rămâne caracteristice începutului de secol XXI.
Nu este mai puţin adevărat că globalizarea duce la creşterea ritmului în care se desfăşoară
integrarea dar creează condiţii favorabile pentru accentuarea tendinţelor de dezintegrare sau
fragmentare.
În continuare sunt preocupări geopolitice tradiţionale ale guvernelor naţionale şi ale
diferiţilor actori nonstatali care nu sunt motivaţi numai de câştiguri economice.
Apar astfel şi conflicte politice asupra teritoriului graniţelor, competiţiei militare, resurselor,
diferenţelor culturale şi etnice. Accentuarea problemelor geopolitice poate duce la fragmentarea
regională.
Ne mai luându-se în considerare confruntările politice bipolare, problemele politice şi de
securitate regionale apar ca fiind independente sau, cel mult, cu un impact redus asupra evoluţiei
altor regiuni. Din această perspectivă putem conchide că această situaţie poate reduce riscul ca
tensiunile regionale să declanşeze un conflict global, dar adânceşte instabilitatea în acele regiuni.
Nu putem să încheiem problematica în discuţie fără a aprecia că în ansamblu, globalizarea
conduce la o nouă structură internaţională, divizată în ţări care sunt integrate în economia globală şi
în ţări care fie sunt lăsate în urmă, fie se opun normelor unui ordin global.
Ca urmare, optimiştii speră în extinderea globală a democraţiei, economiei de piaţă şi
cooperării multilaterale internaţionale, iar pesimiştii percep globalizarea ca pe un sfârşit adus de
crizele economice şi noile forţe geopolitice şi socioculturale polarizante.
II. Securitatea umană şi globalizarea
Pentru a putea face o analiză pertinentă a securităţii în contextul globalizării trebuie să
identificăm un obiect de referinţă care să se reflecte în definiţia conceptului.
Pentru aceasta ar trebui să facem apel în primul rând la dicţionarul Explicativ al Limbii
Române (Ediţia a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1998) care defineşte securitatea la pagina 969 ca „faptul de a fi la adăpost
de orice pericol; sentiment de încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol;
protecţie , apărare”. Din păcate această definiţie nu o putem lua de referinţă întrucât conţinutul ei
este prea larg pentru a face o analiză ştiinţifică pertinentă. Mergând mai departe pe firul logicii
putem conchide că pentru om a realiza o stare de securitate totală constituie o misiune imposibilă.
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De aceea, opinăm că pentru a putea face o analiză pertinentă a securităţii trebuie să luăm în calcul
o cerinţă minimă ce se referă la nivelul de analiză şi care se poate referi la: individ; grup; naţional;
regional; global. Luând în considerare că omul este elementul central al acestor niveluri, în
continuare vom încerca să facem un transfer al centrului de greutate de la securitatea teritorială la
cea a oamenilor şi să prezentăm care sunt ameninţările la adresa acestora.
2.1. Ameninţări directe asupra securităţii oamenilor
Securitatea umană constituie în opinia ONU un element central al globalizării. Ca urmare,
la sfârşitul secolului XX, ONU a elaborat conceptul „globalizare cu faţa umană”10.
În opinia noastră acest concept exprimă o stare ideală a securităţii. Este greu de receptat, în
condiţiile în care omul se află permanent în faţa ameninţărilor generate de: boli, foamete; şomaj;
criminalitate; conflicte sociale; represiuni politice; dezastre ecologice etc.
Potrivit opiniilor lui Bajpai şi Kanti, exprimate în Human Security: Concept and
Measurement, Kroc Institute, SUA, 2000, cele mai semnificative ameninţări directe asupra
securităţii umane ar putea fi:
a) moarte violentă/ incapacitate: victimele unei crime violente, uciderea femeilor şi copiilor,
terorism, revolte, pogromuri, genocid, torturarea şi uciderea dizidenţilor, victimele de război;
b) dezumanizare: sclavie, răpire, arestarea oponenţilor politici;
c) droguri: dependenţa de stupefiante, trafic ilegal;
d) discriminare: legislaţie discriminatorie, practici împotriva minorităţilor, subminarea
instituţiilor politice;
e) dispute internaţionale: tensiuni şi crize între state;
f) armament de distrugere: proliferarea armelor de distrugere în masă.
Întrucât exprimarea acestor ameninţări directe ni se pare foarte clară, nu vom face
comentarii lămuritoare, ci în continuare vom prezenta ameninţările indirecte asupra securităţii
umane.
2.2. Ameninţări indirecte asupra securităţii umane
Potrivit celor doi analişti, menţionaţi anterior, cele mai semnificative ameninţări indirecte
asupra securităţii umane ar putea fi:
a) privaţiuni la nivelul nevoilor de bază ale omului: hrană, apă, îngrijire medicală de bază,
educaţie primară;
b) maladii: rata de apariţie a bolilor şi morburilor care ameninţă viaţa;
c) dezastre naturale şi / sau provocate de om;
d) subdezvoltare: nivelul scăzut al PIB / locuitor, creşterea lentă a PIB-ului, inflaţie, şomaj,
inegalitate, sărăcie, instabilitate economică, stagnare şi transformare demografică la nivel naţional,
zonal, regional, global;
e) dislocare de populaţie: refugiaţi şi migraţie la nivel naţional, zonal, regional şi global;
f) degradarea mediului la nivel naţional, zonal, regional şi global.
III. Globalizarea insecurităţii
Cei mai mulţi analişti sunt de părere că globalizarea constituie cea mai importantă şi
puternică forţă pentru crearea unei noi matrice a securităţii internaţionale. Sunt însă şi foarte mulţi
analişti care asociază globalizarea cu creşterea insecurităţii din cauza creşterii interdependenţelor.
Ca urmare, în continuare ne propunem să exprimăm un punct de vedere despre globalizare,
ca motor al amplificării insecurităţii.
3.1. Globalizarea – motorul amplificării insecurităţii
Globalizarea prezintă trei caracteristici esenţiale care influenţează domeniul securităţii
astfel: contracţia spaţiului, contracţia timpului şi dispariţia graniţelor.
10
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Datorită acestor caracteristici ale globalizării, oamenii de pretutindeni pot interrelaţiona
între ei, având acces la oportunităţi dar fiind expuşi în acelaşi timp la riscuri, pericole şi ameninţări.
Faptul că nu există un control bine definit asupra derulării proceselor globalizării generează
elemente de insecuritate la nivelul lumii interconectate 11 . Aceasta ne determină să afirmăm că
globalizarea pe lângă efectele benefice pe care le produce, constituie şi o sursă de amplificare a
insecurităţii.
Pentru a argumenta această afirmaţie ne propunem în continuare să arătăm modalitatea în
care unele dintre riscurile, pericolele şi ameninţările generate de globalizare se propagă de la nivel
individual uman la nivel global şi invers.
Astfel, pericolul generat de război are următoarele influenţe la nivelurile12:
a) uman – împiedică dezvoltarea omului;
b) statal – poate răsturna un regim, poate slăbi infrastructura guvernamentală sau poate duce
la eşecuri politice şi economice;
c) sistem – distruge relaţiile de cooperare şi diplomaţia dintre state, destabilizând sistemul
internaţional;
d) reţeaua – încurajează crearea de forme de supraveghere şi cenzură care inhibă dezvoltarea
reţelelor;
e) global – ameninţă existenţa umană (războiul nuclear) pe mapamond.
În continuare, ne propunem să mai prezentăm un singur factor de risc al globalizării, care
influenţează domeniile menţionate anterior.
De pildă, proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) are următoarele influenţe
negative asupra nivelurilor:
a) uman – pot vătăma sau ucide un număr mare de oameni;
b) statal – slăbirea instituţiilor statale;
c) sistem – existenţa centrelor de putere în sistem poate determina şi alţi actori de pe scena
internaţională să utilizeze arme de distrugere în masă;
d) reţea – înăsprirea reglementărilor împotriva proliferării nucleare ţinteşte reţelele şi inhibă
fluxurile transnaţionale;
e) global – atacurile nucleare multiple pot distruge Terra.
Acest mod de abordare a problematicii aflate în analiză poate fi extins şi asupra altor riscuri,
pericole şi ameninţări generate de globalizare, cum ar fi: terorismul şi criminalitatea; state eşuate;
conflicte pentru resurse; epidemii; mediu; războiul informaţional etc. Nu vom continua analiza,
întrucât considerăm că din exemplele prezentate se poate trage concluzia că la această dată în lume
se manifestă o puternică tendinţă de globalizare a insecurităţii. De aceea, în continuare, ne
propunem să prezentăm câteva modalităţi de contracarare a insecurităţii.
3.2. Modalităţi de contracarare a insecurităţii
Organizaţiile internaţionale cu vocaţie în domeniul securităţii şi-au intensificat activitatea de
contracarare a insecurităţii generată de globalizare, mai ales la începutul secolului XXI.
Aceste organizaţii au elaborat documente prin care propun strategii de contracarare a
globalizării insecurităţii. În acest sens, cele mai importante acţiuni aparţin:
a) ONU – care a elaborat Declaraţia mileniului (2000) şi raportul „O lume mai sigură:
responsabilitatea noastră comună” (2004);
b) U.E. – Strategia de securitate europeană (2003);
c) OSCE – Strategia de abordare a ameninţărilor la adresa securităţii şi stabilităţii secolului
XXI (2003).
Demn de subliniat constituie faptul că prin aceste documente, organizaţiile respective nu fac
altceva decât să traseze direcţiile de combaterea riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa
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Popa, Vasile, Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale, Ed. U.N.Ap., Bucureşti, 2005, p. 14.
Alexandra Sarcinschi, Globalizarea insecurităţii: factori şi modalităţi de contracarare, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, 2006, pp.28-29.
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securităţii, acţiunea concretă revenind statelor naţionale, care şi ele reprezintă medii de amplificare
a insecurităţii în contextul globalizării.
În aceste circumstanţe statele sunt determinate să îşi reevalueze strategia de securitate
naţională, urmărind următoarele elemente:
a) promovarea valorilor globale prin integrare şi adaptare paşnică la schimbare, concomitent
cu dezvoltarea unor sisteme, instituţii şi norme globale viabile;
b) protejarea autonomiei individuale, de grup, naţionale şi regionale, bazată pe diversitate şi
dreptul la exprimarea liberă a opţiunilor şi reflectată în instituţii naţionale flexibile, susţinute de
statul de drept;
c) îmbunătăţirea şi dezvoltarea instituţiilor şi instrumentelor de securitate prin cooperare,
necesare reducerii şi prevenirii conflictelor şi altor ameninţări la adresa securităţii naţionale şi
internaţionale;
d) luarea în calcul a riscurilor la adresa securităţii naţionale determinată de globalizare,
avându-se în vedere domeniile: economic, politic, militar, social, de mediu.
Alte modalităţi de contracarare a insecurităţii ar putea fi:
- încurajarea globalizării în ţările mai puţin dezvoltate – duce la dezvoltarea economică,
sporirea calităţii vieţii, extinderea libertăţilor civile şi economice;
- intensificarea măsurilor pentru contracararea criminalităţii, terorismului şi corupţiei prin
implementarea unei politici coerente care impune respectarea drepturilor omului şi evitarea
măsurilor care ar duce la eradicarea acestor fenomene negative;
- crearea de noi modalităţi şi instrumente de gestionare a riscurilor, pericolelor şi
ameninţărilor la adresa securităţii;
- întărirea dominaţiei legii;
- promovarea educaţiei;
- intensificarea luptei împotriva corupţiei;
- combaterea marginalizării;
- întărirea relaţiilor cu ţările vecine.
Concluzii
Globalizarea constituie un proces complex cu efecte benefice dar şi negative asupra
mediului de securitate.
Aceasta se datorează faptului că globalizarea remodelează economia globală, reorganizează
politicile internaţionale şi problemele de securitate. Din această perspectivă, unele state pierd
puterea în timp ce altele o câştigă, în unele state cultura locală este ameninţată în timp ce în altele se
dezvoltă, iar în unele regiuni religia se stinge în timp ce în altele renaşte.
În condiţiile globalizării nu se poate vorbi de o stare de securitate totală, întrucât alături de
aceasta coexistă starea de insecuritate, generată de ameninţări directe şi indirecte. Faptul că
globalizarea constituie sursa de configurare a matricei insecurităţii, necesită identificarea şi crearea
unor politici şi instrumente specifice de contracarare a surselor insecurităţii. Din această
perspectivă, este necesar ca pe măsură ce insecuritatea se globalizează, politicile şi instrumentele de
realizare a securităţii trebuie să se globalizeze.
Considerăm că aceasta este noua paradigmă specifică noului mediu de securitate, asupra
căreia trebuie să se concentreze specialiştii.
Bibliografie
[1] Bari, Ioan, Probleme globale contemporane, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
[2] Bădălan, Eugen, prof.univ.dr., Berdilă, Iulian, Securitatea naţională a României, Editura
Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.
[3] Frunzeti, Teodor dr., dr. Vladimir Zodian, Lumea 2007, Enciclopedie politică şi
militară, Editura Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.
[4] Giddens, Anthony, Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives,
Profile Books, London, 1999.
78

[5] Popa, Vasile, Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale, Ed. U.N.Ap.,
Bucureşti, 2005.
[6] Sarcinschi, Alexandra, Globalizarea insecurităţii, Factori şi modalităţi de
contracarare, Editura U.N. Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2006.
[7] ECLAC, Globalization and Development, ONU, 2002.
[8] ONU, Human Developments Raport: Globalization with a Human Face, 1999.

79

INTRODUCTION TO OPERATIONAL ART
Joszef RONKOVICS∗

INTRODUCTION TO
OPERATIONAL ART
Jozsef Ronkovics maj gen(ret)
CsC
Hungarian National Defence University

The determination is the first
and aim is only after that.
Clausewitz (1780-1831)

∗

Maj. Gen. (ret.), CsC, Hungarian National Defence University
80

OUTLINE
Hierarchy of military leadership
Definitions
Fundamental elements
Principles and methods of combat
force employment






Hierarchy of military leadership
Levels

Levels
Realisation of political will

Policy
State

MOD

Strategic

Military
Strategic

COD

Wide scale of diff possibilities
Military responsibility
Military goals and force

Operational concept
Operational

cor

Coordination
Conduct of operation

Brg
Bat.
Com.

Tactical

Realisation of orders
Direct command of units

Plat.
team

81

Managment tools of military leadership
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WHAT IS OPERATIONAL
ART?
 An intermediate field of study and practice
between strategy and tactics
 It is applied across the entire „operational
continuum”
 It deals with theory and practice of
planning, preparing, conducting and
sustaining major operations and
campaigns aimed at accomplishing
operational or strategic objectives in a
theatre. / Dr. Milan Vego, US Naval War
College, Newport, RI. /
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OPERATIONAL ART
NATO-AJP
 „Operational Art” is defined as: „The
skillful employment of military force to
attain strategic and/or operational
objectives through the design,
organisation, integration and conduct
of theatre strategies, campaigns,
operations and battles” (Allied Joint
Publication /AJP/ - 01/B/)

DOCTRINE

Fundamental principles by which
military forces guide their action in
support of objectives.
It is authoritative but requires
judgement in application.
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ART
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OPERATIONAL ART
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(Michael Howard: „The Forgotten Dimensions of
Strategy” , Foreign Affairs, Summer 1979.)
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DIMENSIONS OF
STRATEGY
 PEOPLE AND POLITICS – people, society, culture,
politics, ethics /5/
 PREPARATION FOR WAR – economics and
logistics, organization, military administration,
information and intelligence, strategic theory and
doctrine, technology /6/
 WAR PROPER – military operations, command,
geography, friction – chance – uncertainty,
adversary, time /6/
(Colin S. Gray: „Modern Strategy” Oxford
University Press, 1999.)

CRITICAL LINK
 Tactics alone cannot accomplish strategic
objectives in a theatre or win the war.
Results of tactical actions are useful only
when linked together as a part of some
larger design framed by strategy and
orchestrated by operational art.
 The gap between strategy and tactics is too
large to be bridged without an intermediate
field of study and practice – OPERATIONAL
ART.
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THE PRINCIPLE ROLE OF
OPERATIONAL ART
 Operational art sequences and
synchronizes a series of tactical actions to
accomplish operational objectives through
the conduct of major operations. Strategic
objectives in a theatre are normally
accomplished through a series of major
operations.
 Operational art allows a smaller, but better
trained and skillfully led force guided by
sound strategy to defeat quickly and
decisively a much stronger force.

LEVELS of MILITARY OPERATIONS

MILITARY-STRATEGIC
(Alliance Goals & Objektives)

OPERATIONAL
(Campaigns)

TACTICAL
(Engagements and Battles)
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ANTICIPATION
JFC
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Intelligence
Preparation
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Evaluation
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BALANCE
 Balance is the maintenance of the force, its
capabilities and its operations in such a
manner as to contribute to freedom of
action and responsiveness. It refers to the
appropriate mix of forces and capabilities
within the joint force as well as the nature
and timing of operations conducted to
disrupt an enemy’s balance.

89

LEVERAGE
 Leverage is gaining, maintaining and
exploiting advantages in combat
power across all dimensions.
Leverage allows joint force
commanders to impose their will on
the enemy, increase the enemy’s
dilemma and maintain the initiative.

TIMING AND TEMPO
 The joint force should conduct
operations at a tempo and time that
best exploits friendly capabilities and
inhibits the enemy. With proper timing
JFCs can dominate the actions,
remain unpredictable and operate
beyond the enemy’s ability to react.
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ARRANGING OPERATIONS
 Joint Force Commanders must
determine the best arrangement of
major operations. This arrangement
will often be a combination of
simultaneous and sequential
operations to achieve the desired end
state and conditions quickly at the
least cost in personnel and other
resources.
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CENTRES OF GRAVITY
 „One must keep the dominant
characteristics of both belligerents in mind.
Out of these characteristics a certain centre
of gravity develops, the hub of all power
and movement, on which everything
depends. That is the point against which all
our energies should be directed.”
 „The first task, then, in planning for war is
to identify the enemy’s centres of gravity,
and if possible, trace them back to a single
one.”
( Carl von Clausewitz, 1780-1831)

DIRECT VS. INDIRECT
JOINT FORCES

DIRECT

IN
DI

PRIMARY CENTRE OF
GRAVITY

RE
CT

COMMAND AND
CONTROL
DEFENSIVE
CAPABILITY

LINES OF
COMMUNICATION
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DECISIVE POINT

PROTECTED
COG

DECISIVE POINT

DECISIVE POINT

DECISIVE POINTS
„Decisive Points are the key to getting at the CoG. Control of Decisive Points
provides commanders with an advantage over the opposing forces and greatly
influences the outcome of an action. Proper action at Decisive Points allows
commanders to gain the initiative, retain freedom for operational manoeuvre
and maintain momentum and the initiative.”
Bi-SC GOP
AJP-01
„Decisive points are conditions that must be achieved sequentially and/or
simultaneously in the course of a campaign or operation to defeat the enemy’s
CoG. Perceiving and defining the decisive points of campaign, relative to the
situation, is the essence of operational art and design. They are the framework
for success at both the strategic and operational levels.”
Gen (Retired) Helge Hansen
„Decisive points are those events, the successful outcome of which is a
precondition to the effective elimination of the enemy’s COG.”
Land force Tactical Doctrine ATP-35 (B)
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Assasmant of DP
Great Alexander
Force, capability, person or territory

DP

Persian Fleet
What makes it to DP

Critical
capability

Threath to the macedon supplay routeis

Critical
requirement

Where the treath is possible

Needs for affective operation
Dependence of harbor

Critical
vulnerability

Week defence of harbor

Assasmant of DP
Afganistan - 2002
Force, capability, person or territory

DP

„al-Kaida”
Critical
capability

What makes it to DP
Terrorist action capebility ewerywerhe

Critical
requirement

Needs for affective operation

Critical
vulnerability

Where the treath is possible
Critical position of talib gov

95

State support

CULMINATION
 Culmination in time and space has
both an offensive and a defensive
application. Offensively, it is the point
at which the attacker’s combat power
no longer exceeds that of the
defender. Defensively, it is when the
defending force can no longer go on
the counter-offensive or defend
successfully.

TERMINATION
 Before forces are committed, the joint
force commanders must know how
the NCA intends to terminate the
operation and ensure that its
outcomes endure, and then determine
how to implement that strategic
design at the operational level.
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TERMINATION
SEQUENCE
Underlying
Cause of War

Humanitarian
Assistance

Attainment of
Strategic Ends

Termination of
Hostilities

End of Combat
Operations
Post-conflict
Activities

Resolution of
Conflict

Achievement and
Sustainment of
Political Objectives

Leverage to
Prevent Renewed
Activities

Redeploy Forces

OUTLINE





Hierarchy of military leadership
Definitions
Fundamental elements
Principles and methods of combat
force employment
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PRINCIPLES
 „Know your enemy and
know yourself, in a hundred
battles you will never be in
peril.
 When you are ignorant of
the enemy but know
yourself, your chances of
winning or losing are equal
 If ignorant both of your
enemy and yourself, you
are certain in every battle to
be in peril.”
peril.”
( Sun Tzu: „The Art of War”
War”)

 „There have existed in all
times fundamental
principles on which depend
good results in warfare.. the
principles are unchanging,
independent of the kind of
weapons, of historical time
and of place.”
place.”
( Antoine Henri de Jomini )

PRINCIPLES OF WAR
 PURPOSE
- tactical
- operational
- strategic
 UNITY OF EFFORT
- unity of command
- cooperation
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Offensive
Surprise
Simplicity
Maneuver
Security
Economy of force

CAMPAIGN
 A campaign consists of a series of
major operations sequenced and
synchronized in terms of space and
time and aimed to accomplish a
strategic objective in a given theatre
of operation.
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NAŢIONALUL ÎN GEOPOLITICA
ŞI GEOSTRATEGIA DEZVOLTĂRII EUROPENE
Dr. Costinel PETRACHE∗
This scientific paper treats the national issue in the geopolitics and geostrategy of the European development,
pointing out a few theories, concepts and doctrines regarding the integration. First, the author reviews the modern and
contemporary development of the regional phenomenon. Then, he writes about the policy of cross-border regions, as
well as about D. Darell’s supra-regional concept. To conclude, he approaches the reality of the national issue in the
paradigm of the European integration.

Teorii, concepţii şi doctrine referitoare la integrare
Procesul integrării europene, departe de a fi o întâmplare, a prins, în ultimii ani ai secolului
trecut şi în cei de început ai secolului XXI, o desfăşurare într-un ritm deosebit de alert. Strategii
integrării au vrut să confere procesului în sine, în ecuaţii proiectate cu minuţiozitate, caracterul
fatalităţii. Certitudinile şi incertitudinile contrazic însă, aproape în egală măsură, spiritul suveran al
voinţei integratoare. Certitudinile, pentru că prin inconsistenţa lor derutează iniţiatorii,
incertitudinile, pentru că alimentează, tot mai mult, de la o zi la alta, neîncrederea statelor care
vedeau în integrare ieşirea din impas. Din această perspectivă, “integrarea este un proces
contradictoriu care poate rezolva unele probleme, dar incontestabil creează altele şi dacă analiştii
şi diplomaţii continuă să le ignore, preferând să abordeze integrarea într-o concepţie magică,
există toate riscurile ca ea să fie blocată de propria ei derulare şi chiar de promotorii ei. În orice
caz, există riscul ca efectele dezintegratoare şi de insecuritate ale integrării să poată depăşi
efectele integratoare şi de insecuritate”.
Fenomenul regional în devenirea istoriei moderne şi contemporane
Abordarea geopolitică a fenomenului regional a preocupat, la nivelul teoretizărilor de
anvergură, geopoliticienii germani, dar relevanţi pentru lămurirea conceptuală a problemei sunt,
prin teoriile avansate, J. Fouéré (prin teoria “Europei regiunilor”) şi D. Darell (autorul teoriei
supraregiunilor, exprimată în lucrarea “The New European Superregions”, apărută în anul 1994).
Ambii teoreticieni resping ab initio ideea unui suprastat european, acesta fiind, în concepţia
lui Fouéré, un rezultat al iluziilor şi mitului Revoluţiei franceze, “al marxismului revoluţionar şi al
raţionalismului francez”. Contestând teoria suprastatului, despre care afirmă că este un factor de
conflicte şi de declin intelectual, ei resping şi ideea gaullistă a Europei naţiunilor, propunând o
Europă a regiunilor. Potrivit concepţiei lor, două sunt teoriile care şi-au disputat destinul Europei:
concepţia promovată de Congresul de la Viena din 1815, care a dat câştig de cauză raţiunii de stat,
promovând interesul marilor puteri, şi concepţia exprimată de Conferinţa de Pace de la Versailles,
care pune cu putere accentul pe ideea de naţiune, în detrimentul categoric al celei de popor şi, mai
departe, pe statul naţional, în defavoarea statului dinastic. Referitor la cele două concepţii, D. Gusti
menţiona în “Sociologia naţiunii” (1937): “În lupta crâncenă dintre aceste două concepţii, care
pusese în opoziţie puterile centrale şi puterile înţelegerii, a ieşit victorioasă aceea a puterilor
înţelegerii, care susţineau că statul trebuie să se adapteze naţiunii ... Victoria finală a principiului
naţional înseamnă începutul unei noi ere de legislaţie internaţională. De astăzi înainte, titlul juridic
al întemeierii de viitoare state va trebui să fie dreptul naţiunilor de a dispune libere de ele însele”.
Primul Război Mondial, punând capăt războaielor dinastice, a deschis calea a douăzeci şi
cinci de ani de pace, “înfulecată” de a doua mare conflagraţie, căreia i-a urmat, în estul Europei, un
proces agresiv de exterminare a elitelor naţionale. După 1945, în jumătate din continentul european,
concepţia şi ideea naţională au fost anulate sub presiunea ofensivei sovieto-kominterniste. România
intra în drama dezrădăcinării spiritual-naţionale. Aflată sub ocupaţie militară, economică, politică şi
ideologică, România a acceptat tăcută sacrificarea elitei naţionale. La începutul anilor ’60, asistăm
∗
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la resurecţia ideii şi a faptei naţionale, pentru ca, la sfârşitul aceluiaşi deceniu, să fim martorii
apogeului ei în spaţiul statal românesc.
Spre o Europă a regiunilor. Devenire sau regres ?
Promotorul perseverent al teoriei regionalizării Europei este J. Fouéré. El identifică, în
devenirea istorică a continentului, “trei” Europe, fiecare întemeiată pe un alt principiu şi pe o altă
concepţie de integrare. Acestea sunt:
a. Prima Europă: între 800 d. Hr. şi Renaştere, în care creştinismul a fost principalul factor
modelator;
b. A doua Europă: este cea a naţiunilor, în care triumfă statul modern şi unificarea politică
(secolul XIX);
c. A treia Europă: este cea a regiunilor. Potrivit lui Fouéré, această a treia Europă, o Europă
federală, a fost anunţată de criza statului naţional. El consideră că Europa ar trebui alcătuită din
regiuni teritoriale care să cuprindă 2-6 milioane de oameni. Criteriul invocat de autor pentru a
justifica necesitatea regionalizării continentului derivă din ideea că “modelarea atitudinii de
ataşament” este mai sigură în sistemul de referinţă al “regiunii economice” decât în cel al naţiunii.
Or, se ştie, regiunile economice au cel mai scăzut coeficient afectiv, solidaritatea manifestă
întemeindu-se pe contractualism şi nu pe ataşament. Una dintre problemele pe care le ridică
integrarea de tip regional este cooperarea transfrontalieră, care, la rândul ei, creează ambiguităţi
privind existenţa unor delimitări de graniţă şi a unor legislaţii diferite, care impun exigenţe diferite
cadrului de cooperare. Teoria relevă ambivalenţa noţiunii de teritoriu, atribuindu-i două înţelesuri,
nu tocmai compatibile: teritoriu ca entitate spaţială cu identitate proprie şi teritoriu ca regiune de
cooperare. Este evident că statul naţiune este dezautorizat din perspectiva atributelor sale
fundamentale, rezultând o fragmentare aflată lesne sub control, teritoriile putând fi astfel “înghiţite”
cu uşurinţă de statele puternice.
Politica regiunilor transfrontaliere
Abordând chestiunea regiunilor transfrontaliere, tot J. Fouéré afirmă: “În funcţie de modul
în care graniţa este transgresată, se poate vorbi de o regiune transfrontalieră, ca de o entitate
spaţială cu identitate proprie (...). Teritoriul în care o colaborare pe deasupra frontierelor devine
efectivă este denumit cu termenul de regiune transfrontalieră”. Realitatea europeană cunoaşte
cazuri de “existenţe” transfrontaliere, cele mai cunoscute fiind formate pe axa de dezvoltare
Rotterdam-Bâle, precum şi între cantoanele elveţiene Genève şi Bâle şi departamentele franceze
Ain şi Haute-Savoie. În situaţiile amintite, problemele comune sunt: amenajarea teritoriului,
protecţia mediului, supravegherea în comun a frontierelor şi a transporturilor, utilizarea în comun a
potenţialului energetic aflat la impactul frontalier. Un exemplu de colaborare transfrontalieră
răsăriteană îl constituie regiunea formată de-a lungul axului energetic al Dunării de Jos şi constă în
angajarea unui cadru de colaborare transfrontalieră între România, Bulgaria şi statele fostei
Iugoslavii, exact pe suportul regiunii de frontieră fluvială. În general, teoriile referitoare la
cooperarea transfrontalieră impun anumite ierarhizări regionale, astfel: regiuni cu aceleaşi niveluri
de productivitate, dar peste media europeană (ex. Rinul Superior) şi regiuni cu un nivel de
productivitate aflat sub media europeană. De-a lungul fostei Cortine de Fier întâlnim regiuni cu
niveluri de productivitate foarte diferite. În aceste condiţii, cooperarea e considerată ca fiind
posibilă doar dacă decalajul va fi înlăturat. Operând cu aceste ierarhizări între diversele regiuni
europene, teoriile şi politica occidentale ale integrării impun, încă, de fapt, “regula integrării cu
viteze diferite”.
Concepţia supraregională a lui D. Darell
Mărturisindu-şi concepţia supraregională, în cartea consacrată acesteia, referindu-se la
obiectivele avute în vedere, D. Darell afirmă: “Unul este de a descrie emergenţa supraregiunilor ca
teren nou de dezvoltare socială şi economică într-o Europă care trece sub ochii noştri printr-o
schimbare epocală. Celălalt este să putem folosi această nouă perspectivă pentru a redescoperi
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Europa în toată diversitatea sa. În măsura în care aceste scopuri sunt atinse, trebuie să ne
schimbăm modul de a privi Europa”. Darell crede că harta supraregiunilor mijloceşte o mai bună
cunoaştere a Europei şi ironizează lipsa de cunoştinţe a specialiştilor în privinţa geografiilor
naţionale, dovedind cât de ineficient lucrează harta naţiunilor în gândirea oamenilor. Potrivit
concepţiei sale, alături de modelul statelor-naţiuni individuale, “care vor continua să fie principalul
cadru al puterii politice, diplomatice şi militare, harta supraregiunilor formează o nouă paradigmă
pentru sortarea schimbărilor care se produc pe continent. Supraregiunile sunt teritorii întinse care
reflectă patternuri sociale (...) Supraregiunile reflectă o tendinţă duală, paradoxală la prima vedere
– către integrarea economică şi chiar politică a ţărilor, pe de o parte, şi, simultan, către o
autonomie mai mare a unor alcătuiri regionale mai mici, în cadrul cărora coeziunea socială şi
culturală este mai mare. Supraregiunile sunt unităţi care emerg din tensiunea acestor două forţe”.
Legăturile din interiorul supraregiunilor sunt de natură economică, dar şi “literară, artistică,
dramatică, academică” etc., exteriorizându-se şi sub forma altor “atribute tangibile împărtăşite,
precum atitudini şi obiceiuri”, toate acestea făcând posibilă de fapt “unificarea acestor teritorii”.
Darell concepe supraregiunile ca fiind “paradigme complementare la paradigma statului-naţiune, în
regândirea Europei şi în interpretarea schimbărilor care se petrec în Europa”. Punând cele două
paradigme în opoziţie, Darell vrea să convingă cititorul să renunţe la paradigma naţională în
interpretarea oricăror reaşezări ale Europei, substituind-o cu cea a supraregiunilor. Cu privire la
România, părerea autorului este pusă în evidenţă de două elemente discursive:
a. citarea istoricului maghiar Jenö Szucs, pentru concepţia acestuia conform căreia
“rădăcinile” ideologice ale Cortinei de Fier coboară adânc în trecut, fixându-se în
frontiera răsăriteană a Imperiului lui Carol cel Mare, în secolul al IX-lea şi
b. asimilarea fundamentelor întregii istoriografii naţionale româneşti cu un conglomerat de
mituri privind originea românilor şi dreptul lor asupra teritoriilor pe care le locuiesc.
Parametrii organizaţionali şi de funcţionalitate ai integrării
Ultimele două decenii ale secolului trecut, dar şi anii de până acum, au impus cu acuitate
Europei necesitatea unei noi arhitecturi de securitate, dar şi a unei construcţii a edificiului economic
şi social. Proiectarea noii arhitecturi economice şi de securitate şi angajarea nediferenţiată a acesteia
în spaţiul Europei integrale sunt, cu siguranţă, răspunsul cel mai responsabil la ultima mare
provocare a secolului XX: O Europă a mileniului trei, unită în diversităţile ei natural-istorice sau o
Europă a mileniului trei bântuită de discriminări şi revanşe coordonate riguros şi sistematic dintr-un
centru supranaţional de aliniere şi control? Răspunsul a conferit istoriei certitudinea voinţei
integrale ~ o Europă a tuturor europenilor.
Realitatea naţionalului în paradigma integrării europene
Secolul XXI. În faţa propriei sale istorii, Europa triumfă prin integralitate, luciditate şi
regăsire de sine. Moştenirea comună culturală religioasă şi umanistă a Europei, determinantă în
afirmarea valorilor universale, esenţializate în coagularea drepturilor inviolabile şi inalienabile ale
fiinţei umane, a dat sens constructiv libertăţii, democraţiei, egalităţii şi statului de drept.
Experienţele dureroase ale istoriei, vechile şi sângeroasele divizări continentale, precum şi nevoia
de unitate postmodernă sunt argumente cardinale care configurează Europei o singură alternativă în
ontologia istorică a acestui început de mileniu şi, drept consecinţă, în continuare: avansarea pe calea
civilizaţiei, progresului şi prosperităţii, pentru binele tuturor locuitorilor săi, inclusiv a celor mai
vulnerabili şi lipsiţi de mijloace; afirmarea, în continuare, a deschiderii spre cultură, cunoaştere şi
progres social; aprofundarea caracterului democratic şi transparent al vieţii publice; sprijinirea
laborioasă a păcii, justiţiei şi solidarităţii în lume; exercitarea productivă, eficientă şi convingătoare
a “unităţii în diversitate”, pe de o parte, ca formă a respectării generoase a drepturilor fiecărei
entităţi etnice şi naţionale şi, pe de altă parte, ca asumare conştientă a răspunderii istorice faţă de
generaţiile viitoare ale Europei, dar şi ale planetei, care îşi găseşte în vatra continentală a Europei un
spaţiu privilegiat de speranţă umană.
Perspectiva instituţională a Europei unite, a Europei unionale conferă tuturor statelor
naţionale europene dreptul de afirmare de sine stătătoare în contextul asumării de facto a valorilor
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întemeietoare ale Uniunii: respectarea demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii,
statului de drept, a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin
minorităţilor; exercitarea pozitivă a pluralismului, nediscriminării, toleranţei, justiţiei, solidarităţii
şi egalităţii între femei şi bărbaţi.
Oricât ar părea de paradoxal, în contextul organic al dezvoltării unionale, naţionalul
cunoaşte/are privilegiul afirmării şi consolidării în paradigma largă a diversităţii, coagulată de
obiectivele centripete ale Uniunii: oferirea, tuturor cetăţenilor săi, a unui spaţiu de libertate,
securitate şi justiţie, fără frontiere interne, precum şi o piaţă internă cu o concurenţă liberă şi
nedenaturată; dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe
stabilitatea unională a preţurilor, pe o economie socială de piaţă competitivă, precum şi pe un nivel
înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului; combaterea excluderii sociale şi a
discriminărilor şi promovarea justiţiei şi a protecţiei sociale, egalităţii între femei şi bărbaţi, a
solidarităţii între generaţii şi a protecţiei eficiente a drepturilor copilului; promovarea coeziunii
economice, sociale şi teritoriale, precum şi a solidarităţii pozitive între statele membre; respectarea
diversităţii culturale şi lingvistice şi vegherea la protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural
european; afirmarea şi promovarea, în relaţiile cu restul comunităţii internaţionale, a valorilor şi
intereselor comunităţii europene, ca determinare a contribuţiei la pacea, securitatea şi dezvoltarea
durabilă a planetei.
Mai mult, în sensul identităţii prin naţional, actul constituţional european precizează că
statele membre atribuie Uniunii competenţe pentru atingerea obiectivelor comune, Uniunea
coordonând politicile naţionale ale statelor membre pentru atingerea obiectivelor unionale propuse
şi pentru exercitarea comunitară a competenţelor proiectate şi asumate.
Politica Externă şi de Securitate Comună reprezintă corolarul unităţii unionale, care nu
diluează nicidecum rolul creativ al naţionalului, ci îl degajează parţial de o responsabilitate
apăsătoare şi nesigură.
Este, cumva, naţionalul în pericol în procesul istoric al integrităţii europene ? În opinia mea,
nu, în niciun caz ! Dimpotrivă, consider că, prin caracterul promulgat şi unanim acceptat al unităţii
diversităţilor naţionale afirmate istoric, Uniunea Europeană constituie un factor productiv de
conservare a entităţilor naţionale constitutive.
Şi, implicit, un factor eficient de protecţie în calea vicisitudinilor dizolvante ale globalizării.
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DINAMICA STRATEGIILOR DE SECURITATE
ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
Eugen MAVRIŞ ∗
Dorina DANIELESCU∗∗
The authors have deeply analysed the international security environment and related to that the dynamic of the
security strategies. In the content are described the major events which have been influenced the international security
environment by the end of the last century and the beginning of the new millennium. The collapse of the European
communist regime, the enlargement of the North Atlantic Alliance and Europe Union and the terrorist phenomena had
the most powerful impact on the security architecture. The transformation of National Security Strategy of the United
States of America and the Security Strategy of European Union has been determined by the above mentioned events.

Dinamica mediului de securitate contemporan şi globalizarea accentuată a vieţii
internaţionale impun abordarea colectivă a conceptelor de securitate în domeniile militar, politic,
economic, social şi de mediu deşi fiecare defineşte un aspect esenţial în cadrul problematicii de
securitate a unei naţiuni şi poate fi o cale de ordonare a priorităţilor.
Analiza evoluţiilor înregistrate în dinamica strategiilor de securitate contemporane trebuie să
ţină cont de principalele evenimente care au avut un impact major asupra mediului internaţional şi
modului în care acestea s-au reflectat în politicile principalilor actori internaţionali respectiv
Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană.
I. Strategia - o opţiune determinată de putere
Conceptul de strategie este strâns legat de conceptul de putere, definită ca abilitatea şi
capacitatea de a produce efectele dorite. In lumea contemporană această capacitate se bazează în
principal pe doi piloni – puterea militară şi puterea economică. Într-o accepţiune mai largă putem
considera că informaţia, resusele, tehnologia, cultura şi educaţia precum şi alte elemente de bază
care crează fundamentele puterii se subscriu sau depind într-o măsură diferită de pilonul economic.
Dat fiind faptul că există situaţii în dinamica mediului de securitate intern şi internaţional,
când puterea, aşa cum am definit-o mai sus, nu poate răspunde într-un mod eficient provocărilor,
problemelor care apar în mediul de securitate sau pur şi simplu nu asigură îndeplinirea intereselor
unei naţiuni, este rolul strategiei de a organiza componentele puterii, de a distribui optim resursele
pentru a atinge obiectivele propuse într-un anumit domeniu.
Calitatea strategiilor şi valoarea lor practică depind în mare măsură de capacitatea factorilor
decidenţi ai unei naţiuni de a înţelege şi anticipa dinamica situaţiilor interne sau externe, factorilor
care influenţează folosirea eficientă a puterii într-un anumit sens. Strategia este o problemă de
opţiune. Cele mai valoroase strategii sunt cele care anticipează în mod corect evoluţiile şi stabilesc
măsuri juste în raport cu acestea. Dinamica pozitivă ca şi cea negativă trebuie prevenite cu măsuri
corecte fie pentru a stimula eficienta fie pentru a dimniua efectele negative. Strategia reuneste un set
de optiuni pentru a raspunde intr-un anumit mod unei situatii sau unui cumul de situatii.
Transformarea este un proces care decurge firesc din adaptarea continuă a strategiilor în
raport cu dinamica evenimentelor urmărind constant atingerea obiectivelor într-un anumit domeniu.
II. Evenimente cu impact major asupra dinamicii
mediului contemporan de securitate
Evenimentele care au marcat sfârşitul secolului trecut pe plan mondial au provocat
schimbări profunde în toate domeniile existenţei sociale, în special în mediul internaţional de
securitate, caracterizat de instabilitate, complexitate, incertitudine şi modificări dinamice ale
situaţiei în plan politico-militar.
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Natura şi dinamica evenimentelor cu impact internaţional au determinat transformarea
arhitecturii şi strategiilor de securitate la nivel regional şi global cu implicaţii directe asupra
sistemului de raporturi internaţionale. Dispariţia de pe scena securităţii internaţionale a unor actori
globali de securitate a avut ca urmare trecerea de la sistemul bipolar de securitate la cel unipolar –
după unele opinii, sau multipolar – după altele.
Situaţia actuală în care unul sau mai mulţi actori internaţionali, exercită diferite tipuri de
putere, la nivele diferite, în interiorul unor alianţe diferite a căror interese se întrepătrund este în
opinia noastră mult mai volatilă şi mai periculoasă pentru securitatea mondială decât cea
determinată de sistemul bipolar existent înainte de încheierea războiului rece.
Dintre evenimentele importante care au influenţat major dinamica mediului de securitate
contemporan ne-am oprit pentru o analiză succintă la colapsul sistemului comunist european,
dezvoltarea terorismului i declanşarea războiului antiterorist, deschiderea către noi membri a
Alianţei Tratatului Atlanticului de Nord şi continuarea procesului de lărgire a Uniunii
Europene.
1. Colapsul sistemul comunist din Europa, având principal actor Uniunea Sovietică a
însemnat asumarea şi parcurgerea de către fostele state socialiste a unui proces de transformare
profundă a instituţiilor, relaţiilor dintre acestea, vieţii sociale şi politice în sensul democratizării
acestora. Schimbările de fond sau produs la nivelul relaţiilor de producţie, care au fost înlocuite cu
cele ale economiei de piaţă şi la nivelul vieţii politice unde s-a trecut de la partidul unic, comunist,
la pluripartitism.
Desfiinţarea Tratatului de la Varşovia şi dispariţia bipolarităţii au determinat statele foste
membre ale acestei alianţe militare să se reorienteze către noi aranjamente de securitate care să le
garanteze apărarea intereselor vitale.
Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI a găsit continentul European într-un
proces complex de transformare caracterizat de încercarea tinerelor democraţii de a-şi consolida cât
mai rapid o poziţie în cadrul sistemului economic de piaţă şi structurilor de securitate europene şi
euro-atlantice. Democraţiile consolidate europene au căutat un răspuns adecvat la situaţia creată
dezvoltând o politică de integrare economică şi structurală capabilă să asigure tranziţia acestora la
regulile guvernării democratice şi sistemul economiei de piaţă.
Dinamica balanţei de putere a fost determinant influenţată de evoluţia evenimentelor de pe
continentul european, marcată de destrămarea sistemului comunist, totalitar, din această parte a
lumii.
La începutul mileniului trei, Europa nu mai reprezintă zona principală de trasare a
aliniamentelor de securitate. Dacă în secolul trecut evoluţiile politico-diplomatice şi militare din
Europa influenţau starea de securitate a întreagii lumi, se remarcă din ce în ce mai mult creşterea
influenţei altor zone în ecuaţia balanţei de putere. Astfel, constatăm că evenimente care au loc în
Asia sau Orientul Mijlociu afectează, uneori în mod negativ, stabilitatea sistemului de securitate
european şi chiar relaţia transatlantică.
Colapsul sistemului comunist european a diminuat substanţial pericolul unei confruntări
militare deschise în Europa între cei doi poli de putere, respectiv blocul comunist sovietic şi blocul
occidental, transatlantic, ceea ce a permis accelerarea şi extinderea procesului de globalizare cu
efecte chiar mai complexe în domeniul securităţii statelor. Limitarea formelor de manifestare a
suveranităţii, porozitatea frontierelor şi interesele transnaţionale ridică noi provocări la adresa
securităţii individuale şi colective.
2. Extinderea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene
Evoluţiile înregistrate în dinamica mediul internaţional de securitate şi procesul de
globalizare accelerată pe plan mondial au determinat extinderea Organizaţiei Tratatului Atlanticului
de Nord şi a Uniunii Europene, două evenimente care au determinat transfomarea profundă a
strtegiilor de securitate la începutul mileniului al treilea.
În ultimile două decenii liderii Alianţei Nord-Atlantice au promovat o politică de deschidere
faţă de toate statele europene care şi-au manifestat intenţia de a adera la valorile şi principiile
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Tratatului şi dezvoltă capabilităţi în măsură să contribuie la gestionarea mediului de securitate din
zona de interes a Alianţei. Un element important în promovarea acestei politici de extindere a
Alianţei, îl constituie iniţierea de către statele membre a unui program de parteneriat, menit să
pregătească aderarea la Alianţa Nord-Atlantică a statelor aspirante. Parteneriatul pentru Pace
reprezintă un cadru de cooperare în domeniul militar, asigurând dezvoltarea interoperabilităţii şi
pregătirii în vederea acţionării în comun în situaţii de criză şi s-a dovedit o pârghie importantă în
procesul de pregătire a candidaturilor la NATO, astfel că, în numai zece ani de eistenţă a acestei
structuri, zece state partenere au devenit membri ai Alianţei.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord a luat fiinţă la 4 aprilie 1949 prin semnarea
Tratatului de la Washington care instituia un regim de securitate comun bazat pe un parteneriat între
12 ţări: Belgia, Franţa, Olanda, Anglia, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, Canada,
Danemarca, Islanda, Italia, Norvegia şi Portugalia.
De-a lungul timpului la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord au aderat: Grecia şi
Turcia în anul 1952, Republica Federală Germania în anul 1955, Spania în anul 1982, Republica
Cehă, Polonia şi Ungaria în anul 1999, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, România, Slovacia i
Slovenia, în anul 2004.
Raţiunea fundamentală a promovării active de către Alianţă a "politicii uşilor deschise"
derivă din necesitatea securizării zonei euroatlantice. Strategia de "Proiectare a stabilităţii" a
devenit o necesitate a asigurării securităţii euroatlantice şi din această perspectivă comunitatea aliată
traversează un amplu proces de reconfigurare a rolului şi locului NATO în arhitectura de
securitate internaţională.
La baza constituirii şi funcţionării Alianţei se află prevederile tratatului, la care statele au
aderat în mod liber, după dezbatere publică şi ratificare de către parlamentele naţionale. Tratatul
cuprinde drepturile şi obligaţiile pe care le au statele membre, în conformitate cu documentele
Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi are drept scop: apărarea libertăţii popoarelor lor, moştenirea şi
civilizaţia comune, bazate pe principiile democraţiei, libertăţile individuale şi supremaţia dreptului;
favorizarea bunăstării şi stabilităţii în regiunea Atlanticului de Nord; unirea eforturilor pentru
apărarea colectivă şi pentru apărarea păcii şi securităţii internaţionale.
Statele membre se obligă să-şi creeze capacităţi individuale şi colective de rezistenţă
împotriva unui atac armat, să se consulte între ele de fiecare dată când se consideră ameninţată
integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea uneia dintre părţi şi convin asupra
faptului că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele va fi considerat drept atac
îndreptat împotriva tuturor părţilor semnatare şi, în consecinţă fiecare dintre ele va acorda ajutor
părţii atacate întreprinzând orice acţiune pe care o crede de cuviinţă, inclusiv folosirea forţei armate
pentru a restabili şi asigura securitatea în regiunea Atlanticului de Nord.
În urma hotărârilor luate de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor alianţei în cadrul reuniunilor
la vârf de la Londra (1990), Roma (1991), Bruxelles (1994), Madrid (1997) şi Washington (1999),
Praga (2002), Istanbul (2004) Riga (2006) şi Bucureşti (2008), NATO şi-a adaptat continuu
strategia sa globală în raport cu schimbările produse în mediul politico-militar şi de securitate.
Politica de extindere a Uniunii Europene a determinat noile democraţii din centrul şi sudestul Europei, apărute ca urmare a colapsului sistemului comunist, să-şi exprime dorinţa de a adera
la comuniunea de valori sociale, culturale, economice şi de securitate promovate în Uniunea
Europeană.
Trei valuri de extindere, succesive, au transformat radical înfăţişarea Uniunii Europene, ca
întindere, populaţie, economie şi arhitectură de securitate.
Strategia de securitate europeană precizează în preambul faptul că Europa nu a fost
niciodată atât de unită şi prosperă iar sfârşitul secolului XX a deschis calea spre o perioadă de
pace şi stabilitate, fără precedent în istoria sa.
Extinderea şi consolidarea instituţiilor Uniunii Europene a dus la transformarea relaţiilor
dintre state, a vieţii cetăţenilor europeni şi a influenţat modificarea arhitecturii de securitate la nivel
regional şi global. Politica europeană de consolidare a unor capabilităţi militare proprii şi de
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implicare în gestionarea mediului de securitate la nivel regional şi global afirmă Uniunea
Euopeană ca un factor de bază în definirea şi modelarea arhitecturii de securitate contemporane.
3. Terorismul şi declanşarea războiului antiteroist în lumea contemporană
Terorismul este o problemă reală de securitate care influenţează, sub diferite forme, toate
statele lumii. Deşi această modalitate violentă de a atrage atenţia opiniei publice asupra unor
probleme individuale sau de grup are o istorie îndelungată, epoca contemporană, caracterizată de
industrializare, diversificarea tehnologiilor şi armamentelor oferă posibilităţi diverse şi dificil de
controlat, de comitere a unor acte criminale cu impact mediatic. De-a lungul timpului terorismul a
rămas un act de violenţă comis individual sau de un grup restrâns de oameni având în principal
două scopuri: inducerea unei stări de teamă şi nesiguranţă asupra unei colectivităţi sau corelarea
unor revendicări politice, sociale, etc, cu impactul mediatic al unui eveniment violent provocat de
către aceştia.
Clasificând actele de teorism, în funcţie de diferite criterii de analiză a acestui fenomen,
identificăm câteva grupe majore:
- după spaţiul de desfăşurare: terorismul internaţional; terorismul intern;
- după motivţie: terorism politic, terorism etnic şi terorism religios;
- după natura şi modul de susţinere a participanţilor: terorism organizaţional, practicat în
mod deosebit de grupuri mici, omogene, transnaţionale; terorismul practicat de insurgenţi,
structuraţi în organizaţii rebele pe criterii politice, etnice sau religioase; terorismul sponsorizat
caracterizat prin susţinerea directă de către unele state ale lumii.
Cel mai amplu atentat terorist din istoria omenirii a avut loc în dimineaţa zilei de 11
septembrie 2001, când o serie de atacuri sinucigaşe, coordonate în timp şi spaţiu, au lovit teritoriul
Statelor Unite ale Americii.
Atentatele de la 11 septembrie 2001 au însemnat sfârşitul unei perioadei „post război rece”
de aproximativ 12 ani, a cărei început a fost marcat de colapsul sistemului comunist european, şi
debutul într-o nouă eră caracterizată de transformarea bruscă şi radicală a caracteristicilor mediului
de securitate internaţional. Atacurile asupra Centrului Mondial de Comerţ şi Pentagonului au avut
un efect comparabil cu cel ce a urmat atacului de la Pearl Harbor, din 7 decembrie 1941. Dintre
multitudinea măsurilor luate de Statele Unite în urma acestor atacuri se remarcă adoptarea unei noi
strategii de securitate, centrată pe promovarea acţiunilor de prevenire a terorismului şi proliferarea
armelor de distrugere în masă. „Doctrina Bush” materializată în strategiile de securitate naţională
ale Statelor Unite ale Americii, publicate în anul 2002 şi respectiv 2006, exprimă fără echivoc
necesitatea actiunilor „pre-emption”, care să garanteze cetăţenilor SUA şi statelor aliate faptul că
vor trăi într-un mediu de securitate stabil şi sigur.
După nazism şi comunism, terorismul a căpatat dintr-o dată forma celei de-a treia mari
provocări la adresa lumii democratice.
III. Elemente de transformare în conţinutul strategiilor
de securitate ale Uniunii Europene şi Statelor Unite ale Americii
Principalele repere ale transformării sistemelor de securitate, reflectate în politicile Uniunii
Europene şi Statelor Unite ale Americii relevă abordarea extinsă a conceptului de securitate, după
modelul prezentat de către autorul Barry Buzan, în lucrarea People, States, and Fear, în contextul
redefinirii conceptelor de „ameninţare” şi „vulnerabilitate”. Ideea că securitatea trebuie să fie
redusă la „studiul amenintărilor, utilizarii si controlului forţelor militare” (Stephen Walt), definiţia
clasică, nu mai corespunde realităţilor secolului XXI.
1. Transformarea strategiei europene de securitate
La sfârşitul anului 2003, a fost lansată Strategia de Securitate Europeană, document ce are
ca punct de pornire premisa că răspunsul la riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa
securităţii europene trebuie adaptat fiecărui tip al acestora, aplicându-se o strategie multifaţetată
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şi o abordare comprehensivă. Strategia Solana, aşa cum mai este denumit acest document,
identifică unele ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa Uniunii Europene.
Strategia identifică drept vulnerabilităţi şi riscuri: încălzirea globală şi dependenţa
energetică a Europei, sărăcia, foametea, eşecul creşterii economice, etc.
În ceea ce priveşte ameninţările, acestea sunt: terorismul internaţional, proliferarea armelor
de distrugere în masă, statele eşuate, crima organizată, atitudinea ostilă faţă de expatriaţii
europeni, atacurile împotriva principalelor linii de comunicaţii, atacurile împotriva forţelor
europene de menţinere şi/sau reconstrucţie a păcii etc. Unele vulnerabilităţi şi ameninţări pot afecta
întregul sistem internaţional, însă altele vizează doar nivelurile zonal şi regional.
Strategia de Securitate Europeană, îşi defineşte clar principalele obiective: lupta împotriva
terorismului, a proliferării armelor de distrugere în masă, crimei organizate, conflictelor violente şi
instabilităţii din vecinătatea Uniunii; combaterea sărăciei extreme, foametei şi bolilor endemice;
crearea unui „cerc de bună guvernare” în perimetrul Mediteranei şi al frontierelor estice.
Concepţia europeană asupra securităţii este subliniată şi în Declaraţia Comună pentru
Integrarea Apărării Europene din anul 2004, unde se precizează faptul că rolul cooperării şi
consensului în realizarea şi conservarea securităţii.
Principalele instrumente ale politicii europene utilizate în domeniul managementului
securităţii sunt cooperarea si integrarea economică, ajutorul pentru dezvoltare, asistenţa în
procesul de democratizare şi construcţie a statului de drept, dialogul, consultarea si concertarea
politică, precum si parteneriatul general sau în diverse domenii.
Scopul principal al politicii de securitate europene este acela de a evita excluderea ţărilor
adiacente zonei economice europene si crearea de noi linii de demarcaţie în “Marea Europa”.
Strategia de securitate europeană vizează, de asemenea, realizarea unei armonizări de sisteme
politice şi a unei interoperabilitaţi economice si sociale între Uniunea Europeană si statele din
vecinătatea sa estică si sudică, susceptibile a se integra unui concept larg de spaţiu cultural
european. În aceste ţări Uniunea Europeană încurajează reformele în domeniile politic, economic si
social, rezolvarea disputelor bilaterale pe calea negocierilor si cu respectarea dreptului international,
cooperarea transfrontalieră, implementarea standardelor europene în domeniul institutiilor
democratice, statului de drept si a drepturilor omului.
Conceptele fundamentale promovate, în strategia de securitate a Uniunii Europene sunt:
“securitatea democratică”, potrivit căruia dezvoltarea democraţiei exclude razboiul dintre statele
care o adoptă ca sistem de organizare şi cel al “securităţii prin dezvoltare”, potrivit căruia
stabilitatea şi securitatea statelor creşte direct proporţional cu nivelul lor de dezvoltare economică.
Strategia de securitate europeană se bazează pe “solidaritatea de interese”, care este aplicată prin
dezvoltarea de proiecte comune. La acestea se adaugă principiul potrivit căruia consolidarea
securităţii trebuie operată exclusiv în condiţiile respectului pentru drepturile omului iar nu pe seama
limitării libertăţilor civile.
Strategia de Securitate Europeană a clarificat modul de organizare şi cooperare concretă cu
NATO, în sensul accesului Uniunii Europene la infrastructura comandamentele şi alte resurse ale
Alianţei pe baza acordurilor între NATO şi UE, cuprinse în pachetul « Berlin plus ».
În cadrul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) statele membre au decis
dotarea Uniunii Europene cu mijloacele şi capabilităţile necesare pentru a-şi putea asuma
responsabilităţile reieşite din implicarea în gestionarea mediului de securitate contemporan. După
Summit-ul de la Nisa, complementar Forţei de Răpuns a NATO (NRF) a fost creată Forţa de
Reacţie Rapidă a Europeană, constituită dintr-un număr de grupuri tactice cu aproximativ 1500 de
oameni fiecare şi termen de intervenţie 15 zile.
2. Dinamica strategiei de securitate a Statelor Unite ale Americii
Dispariţia Uniunii Sovietice a creat în anii ‘‘90 un gol în strategia de securitate americană.
Dispariţia lumii bipolare a determinat strategii americani să reconfigureze sistemul national de
securitate aproape omnidirecţional. Această stare a fost întreruptă în mod violent de atentatul
devastator din 11 septembrie 2001, când golul lăsat de dispariţia ameninţării blocului sovietic a fost
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umplut de pericolul acţiunilor teroriste şi declanşarea războiului împotriva terorismului, concentrat
în principal pe grupurile militante islamiste şi indivizi asociaţi sau bănuiţi că fac parte sau au
legături cu reţeaua Al-Qaeda.
Strategia de securitate americană contemporană este bazată pe doctrina acţiunilor preventive
“doctrine of pre-emption”. Această doctrină introdusă de preşedintele american George W. Bush,
după atentatele din septembrie 2001, a marcat una dintre cele mai importante schimbări la nivelul
strategiei americane după încheierea războiului rece. Adoptarea acesteia a marcat sfârşitul şi în
acelaşi timp eşecul doctrinei de apărare, care şi-a dovedit limitele împotriva acţiunilor teroriste.
Preşedintele american G. W. Bush a prezentat în faţa poporului american necesitatea unor acţiuni
preventive îndreptate împotriva statelor de pe „axa răului”, pentru a diminua posibilitatea de a se
repeta atacuri de genul celor din septembrie 2001. De asemenea un alt pilon al strategiei americane
de securitate este bazat pe reducerea riscului de proliferare a armelor de nimicire în masă. Doctrina
Bush a fost pusă în aplicare, testată împotriva Irakului, acţiune justificată ca o necesitate de a
preveni proliferarea armelor de distrugere în masă şi de a nu da posibilitatea lui Sadam Husein să
susţină organiziile teroriste, în mod deosebit Al-Qaeda şi ca o măsură de a proteja Statele Unite
împotriva terorismului global.
În privinţa managementului Strategiei de securitate a Statelor Unite, adoptate succesiv în
anii 2002 şi 2006, prioritară este contracararea reţelelor teroriste la nivel global. Toate celelalte ţinte
sunt subordonate acestui obiectiv. Strategia de securitate se bazează pe conceptele unipolarismului,
unilateralismului – în cele două variante ale sale si anume „singuri, daca se poate, împreună dacă
este necesar” (opţiunea Bush) sau „împreună, dacă se poate, singuri, dacă este necesar” (opţiunea
Clinton) – şi al atacurilor preventive, destinate neutralizării unei agresiuni sau amenim ări
iminente şi acţiunilor anticipative, destinate excluderii oricărei posibilităţi de agresiune.
Formula americană de management a sistemului de securitate pune în evidenţă faptul că
eficienţa este criteriul legitimităţii si justeţii actiunilor internaţionale, transformările democratice
fiind terapia de recuperare după şocul intervenţiei în forţă, iar nu soluţia care conduce spre
obiectivul de securitate globală urmărit.
Securitatea globală, descrisă ca acţiune de eliberare sau democratizare este privită de către
SUA ca o misiune de care se simte direct responsabilă şi care implică atât iniţiativa lor unilaterală
cât şi instaurarea unei ordini americane care să-i garanteze succesul.
*
*
*
Filozofia care a stat la baza edificării mediului internaţional de securitate în secolul trecut a
cunoscut o transformare profundă. Accelerarea fenomenului de globalizare a condus la
multiplicarea oportunităţilor de dezvoltare şi cooperare la nivel mondial dar şi la creşterea
exponenţială a numărului de entităţi ce acţionează pe scena globală. În acest context procesul de
luare a deciziilor în politica externă şi de securitate a statelor şi în cadrul organizaţiilor
internaţionale a devenit din ce în ce mai complex.
Apariţia pericolului acţiunilor teroriste oriunde în lume şi declanşarea războiului antiterorist
au determinat repoziţionarea actorilor din mediul internaţional de securitate în funcţie de interesele
proprii unii acţionând deschis pentru combaterea acestui fenomen iar alţii tolerând sau încurajând
acţiunile teroriste.
Globalizarea vulnerabilităţilor, riscurilor, ameninţărilor, pericolelor şi agresiunilor ai căror
vectori purtători nu mai sunt doar actorii statali, ci şi grupuri sau chiar indivizi organizaţi în reţele
internaţionale, au determinat reconfigurarea strategiilor de securitate şi adaptarea acestora pentru a
oferi un răspuns eficient provocărilor din mediul contemporan de securitate.
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ASPECTE NOI ALE POLITICII DE APĂRARE
DECURGÂND DIN CALITATEA DE MEMBRU NATO ŞI UE
∗

Mirela PUŞCAŞU

Romanian defence policy regards to promote the national politico-military and strategic interests and
objectives assuring the cohesion and ccordination of the sectorial strategies in the defence field as well the
diplomatique environment to promote military cooperation in the security field.

Elaborarea strategiei de securitate; stabilirea forţelor şi misiunilor; estimarea costurilor
privind utilizarea forţelor pentru îndeplinirea misiunilor; modul de alocare a resurselor necesare
apărării naţionale sunt aspecte care genereaza problematica apărării.
Politica de apărare a României are în vedere promovarea intereselor şi obiectivelor politicomilitare şi strategice naţionale, asigurănd coeziunea şi coordonarea strategiilor sectoriale în
domeniul apărării, precum şi mediul diplomatc prin promovarea cooperării militare în domeniul
securităţii, care să determine un impact vizibil asupra instituţiilor statului, dialogului şi schimbului
de informaţii în domeniul militar, promovării stabilităţii, încrederii şi securităţii prin cooperare.
În domeniul politicii de securitate şi apărare, România se poate baza pe calitatea de membru
NATO şi Parteneriatul Strategic Intensificat cu SUA, fără a adopta însă o atitudine ostentativă sau
exclusivă de raliere la punctele de vedere ale NATO şi/sau SUA13.
Odată cu dobândirea calităţi de stat membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii
Europene, organele competente din armată au acţionat pentru armonizarea legilor, regulamentelor
militare cu cele similare ale ţărilor NATO şi UE. Astfel, au suferit modificari, atât metodologia de
adoptare a unor acte normative, cât şi armonizarea prevederilor lor cu structura misiunilor pe care
Armata României le îndeplineşte sub conducerea acestor organizaţii. In acest sens, au apărut legi
noi privind apărarea şi securitatea naţională şi regulamente militare generale şi specifice.
Ca atribut al politicii, securitatea naţională se proiectează şi promovează prin politica de
securitate pe care statul român o desfaşoară atât pe plan intern, cât şi extern. Ea se materializează
prin măsurile şi acţiunile întreprinse în domeniile politic, diplomatic, moral, cultural, economic,
ecologic, umanitar şi militar de către autorităţile publice autorizate pe timp de pace şi continuate pe
timp de război.
Securitatea naţională a României este în relaţii de interdependenţă cu securitatea regională,
cu securitatea europeană şi cu cea globală. Prin urmare, orice abordare a acesteia se poate face
numai în contextul în care aceasta este privită ca parte a sistemului de securitate euro-atlantic şi
european.
România continuă să se alinieze Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii
Europene, ea fiind destul de activă în promovarea problematicilor de securitate regională. Este
necesar şi pe viitor ca ţara noastră să fie un “furnizor de securitate” în zona central şi est europeană.
PESC este bazată pe identificarea problemelor de interes general şi pe solidaridarea politică
reciprocă a statelor membre, iar Consiliul European elaborează politica de apărare şi securitate
comună prin stabilirea şi identificarea obiectivele politicii sale externe
PESC este pusă în aplicare de către ministrul afacerilor externe al Uniunii şi prin utilizarea
mijloacelor naţionale de către statele membre.
Politica de securitate şi de apărare comună respectă obligaţiile care decurg din Tratatul
Atlanticului de Nord care consideră că apărarea lor comună se realizează în cadrul Organizaţiei
Tratatului Atlanticului de Nord deoarece este compatibilă cu politica de securitate şi de apărare
comună stabilită astfel.
∗
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Conform dispoziţiilor articolului 5114 din Carta Naţiunilor Unite, în cazul în care unul din
statele participante ar fi obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state participante îi
acordă ajutor şi asistenţă, potrivit angajamentelor asumate în cadrul NATO, prin toate mijloacele de
care dispun.
Aderarea la NATO şi UE înseamnă, pentru ţara noastră, atât prestigiu, stabilitate
democratică, şi credibilitate pe plan internaţional, cât şi accesul la decizii politice esenţiale pentru
securitate euroatlantică şi europeană. Se poate vorbi de un climat de securitate regională, dar şi un
statut privilegiat de furnizor de stabilitate şi cooperare. Prin participarea la misiunile din cadrul
Alianţei împotriva regimurilor politice instabile, terorismului şi proliferării armelor de distrugere în
masă, îşi asigură un loc bine meritat într-o Europă puternică la nivel global.
De asemenea aderarea presupune costuri mai scăzute decât în cazul în care ţara noastră ar
încerca să-şi asigure în mod individual securitatea.
Aceste costuri sunt programate, gestionate şi monitorizate în baza legii Planificării Apărării,
prin activităţi şi măsuri care vizează promovarea intereselor naţionale, stabilirea şi îndeplinirea
obiectivelor securităţii naţionale a României în domeniul apărării. In practică, planificarea apărării
urmează o abordare bazată pe Sistemul de Planificare, Programare şi Evaluare Bugetară adaptat
nevoilor României, care defineşte rolurile şi responsabilităţile principalelor instituţii ale statului.
Deoarece PPBES este instrumentul prin care se integrează eficient eforturile structurilor
implicate în managementul resurselor de apărare, principalul obiectiv al acestuia îl reprezintă
folosirea resurselor disponibile într-un mod eficient pentru realizarea capabilităţilor militare, astfel
încât să se asigure nevoile de management intern, dar şi elaborarea documentelor de planificare
solicitate de NATO.
În cadrul procesului de planificare a apărării sunt incluse programele, acţiunile şi măsurile
pe care România le-a iniţiat prin contribuţia la securitatea şi apărarea colectivă în contextul
cooperării militare bilaterale şi multilaterale cu alte state şi al îndeplinirii obligaţiilor asumate prin
participarea la activitatea unor organizaţii şi regimuri juridice internaţionale.
Eforturile României pentru îndeplinirea obiectivelor militare în calitate de ţară membră
NATO şi UE impun implementarea unor valori administrative care definesc responsabilitatea,
adaptabilitatea, performanţa, eficienţa, transparenţa, România continund să se alinieze la toate
Poziţiile, Declaraţiile şi demersurile Uniunii Europene.
România a început să participe, în calitate de observator activ, la activităţile UE din 25
aprilie 2005, momentul semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, susţinând procesul de
operaţionalizare a componentei de securitate şi apărare la nivelul UE.
Una dintre priorităţile politicii noastre de apărare o reprezintă participarea la dezvoltarea
Politicii Europene de Securitare şi Apărare. În acest sens, la nivelul Departamentului pentru
Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare, s-a înfiinţat o structură specializată în gestionarea
acestei problematici, responsabilă pentru coordonarea procesului de îndeplinire a responsabilităţilor
ce revin Ministerului Apărării în contextul integrării României în UE.
Din punct de vedere al dezvoltării capabilităţilor europene de apărare, contribuţia la
îndeplinirea Obiectivului Global 201015 (Headline 2010 / HG 2010) al UE, reprezintă o prioritate
strategică. În contextul deciziilor adoptate la nivelul UE vizând preluarea de către Agenţia
Europeană de Apărare a responsabilităţilor pentru derularea activităţilor ECAP, România îşi
consolidează participarea pe această dimensiune.
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Obiectivul Global al UE (Headline Goal 2010 – HG 2010) vizează demersurile UE asupra îmbunătăţirii calitative a
capacităţilor de apărare, şi adaptarea acestora la Strategia de Securitate.
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Pentru asigurarea compatibilităţii cu armatele statelor aliate şi participarea la procesul
interaliat de planificare a forţelor şi resurselor, în contextul statutului României de membru al
NATO şi UE, structurile de conducere şi decizionale au în vedere: adaptarea doctrinelor,
regulamentelor şi manualelor potrivit standardelor şi cerinţelor NATO în domeniul apărării; crearea
şi operaţionalizarea unor structuri dislocabile, destinate participării la întreaga gamă de operaţii
NATO; dezvoltarea parteneriatelor speciale, bilaterale şi multilaterale cu structurile de apărare ale
UE; contribuţia la securitatea regională şi implicarea activă în procesul de realizare a Politicii de
Securitate a Europei; adoptarea metodelor şi mecanismelor specifice procesului de planificare al
NATO şi UE, prin implementarea sistemului de planificare, programare, bugetare, evaluare şi
îmbunătăţirea managementului resurselor financiare alocate; utilizarea eficientă a resurselor
financiare şi materiale, prevăzute în buget; întărirea controlului societăţii civile asupra organismului
militar, asigurarea transparenţei actelor normative emise de minister, precum şi armonizarea
acestora cu legislaţia UE; degrevarea comandamentelor marilor unităţi şi unităţilor de sarcini
administrative, prin externalizarea serviciilor, cu sprijinul organelor administraţiei centrale şi locale;
perfecţionarea permanentă a cadrului legislativ în domeniul apărării naţionale şi a modului de
aplicare a acestuia în procesul de reorganizare şi modernizare a structurilor militare.
Pentru apărarea naţională, ţara noastră dispune de suficiente resurse oferind imaginea unor
potenţiale de natură economică, demografică, tehnică etc.
Dubla calitate a României, implică sub aspect normativ mai multe consecinţe de natură
constituţională.
Aceste consecinţe sunt legate atât de obiectivele politice asumate prin angajamente militare,
cât şi de modalitatea distribuirii resurselor în vederea susţinerii acestor responsabilităţi angajate.
Pentru că resursele alocate Ministerul Apărării depind în mare masură de decizia politică, de
priorităţile economice ale partidelor aflate la guvernare, managementul apărării este şi va rămâne un
proces politic.
Transformarea Armatei României reprezintă o soluţie pentru asigurarea stabilităţii şi
securităţii naţionale în context regional, european şi euroatlantic. Măsurile avute în vedere vor fi,
prioritar, de natură politică, diplomatică, economică şi socială şi au la bază folosirea eficientă a
resurselor de apărare.
Sporirea responsabilităţilor şi capacităţilor aliaţilor europeni este direct proporţională, cu
menţinerea mediului de securitate. Aspectele politice, economice, sociale şi de mediu ale securităţii
şi stabilităţii dobândesc o importanţă din ce în ce mai mare, iar capacitatea de apărare a României
contribuie la menţinerea stabilităţii în Europa.
Cooperarea militară internaţională, în calitatea de componentă de bază a politicii de
securitate şi apărare, este menită să contribuie la realizarea obiectivelor politicii de apărare definite
în documentele de planificare a apărării.
Politica subregională a României este marcată, de asumarea propriilor responsabilităţi în
stabilitatea regiunii, prin participarea la organisme şi procesee subregionale. Se impune, astfel,
crearea de noi instituţii şi lansarea de noi proiecte comune, specifice şi concrete.
Dezvoltarea unui Ţărm Sudic Extins al NATO şi al Uniunii Europene presupune direcţii de
acţiune menite să confere o noua dinamică securităţii ţărilor din Balcani, precum: întărirea
măsurilor de creştere a încrederii, specifice acestor zone, inclusiv prin formule de cooperare
militară regională; combaterea ameninţărilor asimetrice, prin întărirea capacităţilor de reacţie şi
adaptarea mecanismelor de rezolvare la obiectivele de securitate comune spaţiului euro-atlantic;
restructurarea forţelor armate, întărirea controlului civil asupra acestora, cooperarea între
sectoarele din domeniul securităţii.
Cooperarea României cu statele membre ale celor două organizaţii, în materie de securitate,
se va desfăşura în conformitate cu valorile şi interesele naţionale, armonizate cu setul de valori,
interese şi principii de acţiune ale Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene. Pentru o eficientă
cale de abordare a strategiei globale de contracarare a noilor riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii spaţiului euro-atlantic, România va sprijini atât întărirea rolului politic şi de forum de
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consultări al NATO, cât şi sporirea dimensiunii specifice de securitate şi apărare a Uniunii
Europene.
Principale obiective ale ţării noastre sunt: prezenţa într-un mod activ la procesul decizional
şi la dezvoltările conceptuale ale alianţei, contribuţia cu forţe puse la dispoziţia NATO în vederea
îndeplinirii angajamentelor asumate, participarea la acţiunilele împotriva terorismului şi proliferării
armelor de distrugere în masă, contribuirea la reconstrucţia păcii şi promovarea democraţiei.
În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, România va susţine dezvoltarea politicii europene
de securitate şi apărare, concomitent cu participarea la promovarea democraţiei, păcii, prosperităţii,
în cadrul politicii de vecinătate.
În vederea atingerii acestor obiective, România va sprijini într-un mod activ, aplicarea
rezoluţiilor Consiliului de Securitate, deciziilor şi recomandărilor OSCE şi ale Consiliului Europei,
conform principiilor dreptului internaţional.
România şi-a fixat ca obiectiv principal transformarea armatei în conformitate cu
standardele armatelor internaţionale similare prin înfăptuirea măsurilor şi programelor politice,
economice şi de securitate din cadrul NATO şi UE.
Transformarea Armatei României are ca obiectiv realizarea unei structuri moderne, complet
profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, având capacitatea de a acţiona întrunit şi de a fi
angajată într-o gamă largă de misiuni.
Procesul de transformare a armatei nu reprezintă un scop în sine, ci adaptarea la evoluţia
mediului de securitate şi la angajamentele pe care România şi le-a asumat pe plan internaţional.
Transformarea Armatei României trebuie să aducă schimbări esenţiale în conţinutul
conceptelor operaţionale, în structura de forţe, precum şi în sistemul de planificare,
programare, bugetare. Astfel, trebuiesc dezvoltate forţe şi capabilităţi care se pot adapta în
mod rapid la noile provocări.
Strategia Naţională prevede măsuri pentru identificarea şi gestionarea resurselor umane şi
materiale, interne şi externe. Resursele de apărare sunt dimensionate conform strategiei de
securitate şi valorificate în direcţii de acţiune naţională pe baza raporturilor de eficienţă costuri rezultate.
Acţiunile militare depind de structuri, infrastructuri şi resurse. Uneori posibilităţile umane
sunt cu mult peste aşteptări, iar resursele, în general, nu sunt flexibile şi nimeni nu se poate baza pe
sporirea acestora din nimic.
O bună gestionare a resurselor destinate apărării naţionale asigură: interoperabilitatea şi
îndeplinirea obiectivelor în cadrul Alianţei; adaptarea la condiţiile sistemului de mobilizare şi
planificare integrată a apărării şi concordanţa dintre obiectivele propuse şi resursele alocate;
asigurarea stocurilor de echipamente, materiale, tehnică de luptă şi muniţii; un management
eficient al resurselor umane şi restructurarea forţelor, concomitent cu creşterea gradului de
profesionalizare a personalului armatei; modernizarea infrastructurii informaţionale a apărării, în
vederea utilizării informaţiilor pentru securitatea datelor şi asistarea deciziei.
Domeniul energetic a fost considerat un atribut exclusiv al guvernelor naţionale. În timp, el
a dovedit, că politicile monopoliste şi tradiţionale centraliste nu poate scăpa presiunilor
concurenţiale şi nu poate supravieţui globalizării.
Resursele energetice, mai ales petrolul, deţin un rol central în activităţile economice şi
sociale, dar şi o raţiune majoră a războiului economic. Actuala confruntare economică, bazată pe
lupta permanentă pentru resurse, generează efecte dintre cele mai distrugătoare pentru ţările sărace.
În domeniul resurselor energetice, Uniunea Europeană nu se află într-o situaţie prea
confortabilă, membrii ei numărându-se printre marii dependenţi de importul de petrol.
Şi pentru statul român problema resurselor energetice se va transforma într-una majoră de
securitate. Pe termen îndelungat rezolvarea ei ar trebui să constituie o prioritate supusă mai puţin
condiţionărilor politicului, iar cele de natură economică ar trebui acceptate şi gestionate, prin
reciprocitate cu eventualii parteneri.
Resursa informaţională, a devenit cea mai importantă comoară a omenirii. S-a făcut
afirmaţia, de către japonezi, că fericiţii stăpâni ai informaţiei vor fi şi stăpânii lumii. Informaţia va fi
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semnul puterii şi nu energiile controlate de om, sau aurul şi alte averi materiale, sub orice formă ar
exista acestea.
Alocarea politică a resurselor de apărare depinde de factorul politic şi de priorităţile
partidelor aflate la guvernare.
România dispune de resursele necesare îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia de
Securitate Naţională, însă aceste resurse trebuie orientate spre: aplicarea unui management al
resurselor pe bază de programe integrate pentru toate instituţiile implicate în domeniul apărării,
ordinii publice şi siguranţei naţionale; asigurarea unei mai bune coordonări a instituţiilor angrenate
în asigurarea resurselor, precum şi exercitarea într-un mod mai eficient a controlului parlamentar;
creşterea transparenţei utilizării fondurilor publice şi a responsabilităţii faţă de contribuabil.
Pentru atingerea obiectivelor de securitate naţională vor fi alocate resurse financiare
corespunzătoare însă, pentru utilizarea acestora cu eficienţă, trebuie acordată o mai mare atenţie.
Alocarea eficientă a resurselor are drept scop asigurarea unui climat de stabilitate şi
securitate zonală şi regională.
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SITUAŢIA EURO-ATLANTICĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
ÎNAINTE DE SUMMITUL DE LA BUCUREŞTI
Marilena UNGUREANU (IVAŞCU)∗
The present period is characterized by weak military confrontations between states, compared to the war and
peace during XX century, but the risks and insecurity are greater that during the nuclear confrontation from the Cold
War.

Istoria evoluează fără întrerupere; uneori ritmul transformărilor evolutive este atât de înalt
încât evoluţia devine revoluţie, un fenomen care schimbă situaţii bine-stabilite într-o manieră
imprevizibilă, profundă şi ireversibilă. Pe parcursul secolelor, evoluţia şi revoluţia au caracterizat
scenariile de securitate, concepţiile de securitate şi natura conflictelor.
În prezent trăim într-una dintre aceste perioade revoluţionare, iniţiată după atacurile teroriste
comise împotriva Statelor Unite la 11 septembrie, un act care va rămâne cunoscut în istorie şi în
memoria noastră colectivă drept evenimentul care a declanşat şi a caracterizat noua revoluţie.
Cauzele sunt foarte complexe şi pot fi găsite în vectorii care schimbă lumea:
- decalajul crescând între lumea dezvoltată şi cea subdezvoltată, care cauzează o diviziune
din ce în ce mai mare la nivel global între cei cu perspective favorabile de a-şi spori bunăstarea şi
cei pentru care lipsa oricăror perspective face ca relaţionarea lor cu valorile fundamentale să fie
dificilă;
- proliferarea tehnologiilor, în special în domeniul tehnologiei informaţiilor;
- expansiunea a ceea ce creează o diviziune uriaşă între cei care au acces la lumea digitală şi
cei care nu acces;
- conexiunea dintre globalizare şi inter-conectivitatea care a generat explozia informaţională
şi continuă să „micşoreze” lumea.
La aceste cauze poate fi de asemenea adăugată pierderea suveranităţii, care se dezvoltă în
două direcţii:
- prima direcţie, pozitivă, tinde să modifice structura suverană a statelor, reducându-le
puterea şi influenţa prin deplasarea către agregări supra-naţionale mai extinse şi diferenţiate;
- a doua direcţie, negativă, este spre o guvernare rea: diminuarea abilităţii statelor de a
gestiona viaţa cetăţenilor lor sau a relaţiilor inter-state, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Acest fapt poate conduce – în cel mai rău caz – la apariţia organizaţiilor criminale, care
posedă capacitatea de a destabiliza situaţia prin utilizarea violenţei, ale cărei efecte sunt
binecunoscute: conflicte etnice, sociale şi religioase, terorism şi proliferarea armelor de distrugere
în masă.
În actuala perioadă de minime confruntări militare între state, în comparaţie cu războiul şi
pacea din timpul secolului trecut, opiniile publice tind să considere că riscurile şi insecuritatea sunt
mult mai mari decât în timpul confruntării nucleare din perioada Războiului Rece.
În ceea ce priveşte tipologia noilor riscuri şi ameninţări, trebuie să înţelegem că, de fapt,
conceptul de securitate implică din ce în ce mai mult o lume fără graniţe, în care securitatea internă
şi cea externă nu mai sunt separate şi trebuie să fim conştienţi de ponderea redusă a statelor luate în
mod individual atunci când abordăm aspectele securităţii şi cele ale rolului crescând al
organizaţiilor internaţionale precum O.N.U., N.A.T.O., U.E. şi Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa. Rolul multor altor actori, cum ar fi organizaţiile ne-guvernamentale şi
corporaţiile, va creşte.
Aşa cum N.A.T.O. reprezintă forma fizică de materializare în plan politico-militar a alianţei
transatlantice, la rândul ei, U.E. trebuie să fie pregătită pentru a deveni un actor proeminent în
abordarea tranziţiei şi instabilităţii. Acest lucru este posibil deoarece U.E. are instrumentele
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politico-economice necesare şi, prin dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare, îşi
construieşte propria componentă militară şi de securitate colectivă de gestionare a acestei
insecurităţi. Aceasta este calea spre viitorul Europei. Sprijinul politic solid şi consolidarea unei
capabilităţi reale pentru dezvoltarea unei politici externe şi comerciale comune trebuie să fie
interconectate cu dezvoltarea dimensiunii militare.
Componenta militară este uneori o opţiune decisivă într-o gamă largă de situaţii, care
include diplomaţia preventivă, gestionarea crizelor, misiunile umanitare, de menţinere a păcii şi de
impunere a păcii, precum şi operaţiile de stabilizare şi de reconstrucţie post-conflict. Intervenţia
militară este esenţială în crizele care s-au agravat, iar în multe alte scenarii – chiar de risc scăzut sau
foarte scăzut – forţele militare oferă mediul de securitate de o importanţă crucială pentru un spectru
larg de iniţiative, inclusiv cele civile.
Globalizarea reprezintă principalul fenomen care influenţează mediul de securitate
contemporan, atât în ceea ce priveşte geneza noilor riscuri şi ameninţări, cât şi al apariţiei diferitelor
oportunităţi. În acest mediu, nici un stat nu se poate izola sau rămâne neutru, nici un stat nu este la
adăpost şi nici unul nu trebuie să rămână în afara proceselor globale. Securitatea internaţională tinde
tot mai mult să-şi manifeste caracterul indivizibil, iar comunitatea internaţională este tot mai
conştientă de răspunderile ce îi revin. Globalizarea profilează o şansă reală de dezvoltare economică
aptă să creeze prosperitate şi să protejeze mediul, dar înscrierea pe această tendinţă nu este o
certitudine garantată pentru fiecare ţară. Ea depinde de capacitatea statelor de a exploata
programatic şi eficient la astfel de oportunităţi. În caz contrar, ţările care nu răspund acestor
exigenţe riscă să piardă şansa de a beneficia de efectele pozitive al globalizării.
În contextul acestei configuraţii a scenei globale, regiuni întregi sunt afectate de stări de
tensiune, instabilitate şi conflict, de sărăcie şi frustrare care generează sau favorizează proliferarea
noilor riscuri şi ameninţări. Dintre acestea, unele pot avea un impact major asupra securităţii
României. La nivel regional, în Europa centrală, de est şi de sud-est, persistă sau sporesc în
intensitate diferite stări de tensiune şi situaţii conflictuale determinate de vechi dispute de natură
etnică sau religioasă, teritoriale sau separatiste ori de contestare a frontierelor existente, precum şi
de criminalitatea transfrontalieră.
Un proces de globalizare intens va slăbi rolul statului suveran. Dar ce trebuie să facă, într-un
moment istoric, statul suveran dacă, departe de a avea un duşman armat la graniţă, are duşmani
înăuntrul graniţei (sărăcia, confuzia, umilinţa, izolarea)?
Sfârşitul Războiului Rece a accelerat globalizarea. Statele lumii sunt într-o interdependenţă
şi o interacţiune economică ce se dezvoltă pe zi ce trece. Se manifestă, totodată, din ce în ce mai
vizibil, transferul de civilizaţie materială şi spirituală de la marile puteri către ţările mai puţin
dezvoltate.
Astăzi securitatea naţională este percepută ca un proces dinamic cu geometrie variabilă, care
necesită o raportare permanentă la diferitele tipuri de ameninţări din mediul extern: terorismul,
proliferarea armelor de distrugere în masă, crima organizată, migraţia ilegală, insecuritatea
frontierelor, entităţile statale sau substatale neconsolidate sau cu deficit democratic, conflictele
etnice şi religioase, şi nu numai. Majoritatea acestora au un grad ridicat de impredictibilitate şi se
caracterizează prin faptul că acţionează separat sau în conexiune şi, în funcţie de particularităţile
diferitelor zone, tind să se "plieze" pe anumite vulnerabilităţi sau imposibilităţi de acţiune locale,
crescând gradul de risc la adresa securităţii.
În consecinţă, orice demers naţional de proiectare/reproiectare a unei strategii de securitate
va trebui să ţină cont de complexitatea şi fluiditatea mediului actual internaţional de securitate
Strategia de Securitate Naţională a României reprezintă programul naţional de cea mai
amplă cuprindere care are ca scop făurirea unui stat modern, prosper, cu un profil regional distinct,
deplin integrat în comunitatea europeană şi euroatlantică, angajat ferm în promovarea democraţiei şi
libertăţii, cu cetăţeni care trăiesc în siguranţă, într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală.
Avem nevoie nu neapărat de o ţară-model, ci faptul de a fi conectaţi la lumea occidentală şi
de a colabora cu cei din regiune, care au avut şansa de a intra în N.A.T.O. şi Uniunea Europeană, cu
un pas înaintea noastră. Acest lucru nu înseamnă că noi nu ne pricepem, nici că ei sunt atotştiutori.
117

Este necesar să menţionăm că în 1881 când România devenea un stat european suveran şi
independent, sub conducerea primului şef de Stat european din istoria ei, jumătate din ţările membre
ale U.E. de astăzi nu existau încă sub formă de state suverane şi independente.
O noutate în cadrul de securitate al României este că frontierele noastre au devenit, pentru
prima dată în istoria noastră, frontiere ale N.A.T.O. şi Uniunii Europene. Marea Neagră este şi ea,
în bună parte, un ţărm al lumii europene şi atlantice.
Interesul strategic al României este determinat astăzi, pe de o parte, de opţiunile sale politice
care o îndreaptă politic, militar, economic, cultural şi financiar către lumea occidentală, iar pe de
altă parte, de evoluţiile şi schimbările ce au loc în mediul de securitate, faţă de care ţara noastră
trebuie să răspundă în conformitate cu interesele ei, dar şi în armonie cu ceea ce viitorii parteneri îşi
definesc, ca poziţie.
Se poate vorbi la nivelul întregii Europe de sud-est de o apropiere, de o orientare către
N.A.T.O. şi U.E., manifestată divers, în funcţie de realităţile specifice fiecărei ţări.
Se remarcă faptul că, în contextul tranziţiei, elementul de securitate (N.A.T.O.) şi cel
economic (U.E.) trebuiesc dezvoltate în mod simultan, teorie confirmată de evoluţiile din spaţiul exiugoslav. Actualmente, situaţia din sud-estul european poate fi descrisă ca având trei tendinţe:
stabilitate şi dorinţă de integrare europeană şi euroatlantică, instabilitate şi lipsă de securitate în
zona ex-iugoslavă şi tendinţa Rusiei de a-şi reface zona de influenţă. La acestea, ar trebui astăzi
adăugate şi conflictele îngheţate din Transnistria şi Caucazul de Sud, ca şi tendinţa manifestată de
Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, de a dialoga din ce în ce mai deschis şi mai amplu cu spaţiul
transatlantic.
Acum, la începutul anului 2008, situaţia din Balcani începe să se reîncingă. Kosovo şi-a
declarat independenţa şi s-a autoproclamat un stat suveran în 17 februaeie 2008. Anunţul a fost
făcut de premierul Hashim Thaci, în faţa plenului Parlamentului.
Declararea independeţei Kosovo este urmărită cu mult interes de regiunile separatiste din
întreaga lume. Noul statut al provinciei dă speranţă transnistrenilor, abhazilor, bascilor şi, nu în
ultimul rând, kurzilor.
Una din regiunile care a anunţat că independenţa Kosovo îi va servi drept precedent este
Transnistria. Regiunea rusofonă situată pe râul Nistru s-a separat de Republica Moldova în
septembrie 1990. Liderii transnistreni au organizat mai multe referendumuri în vederea declararării
independenţei, dar niciunul n-a fost recunoscut de comunitatea internaţională.
Regiunile separatiste georgiene Abhazia şi Osetia de Sud privesc şi ele cu interes evoluţia
din Kosovo. Aceasta după ce referendumurile organizate în repetate rânduri au arătat că populaţia
rusofonă doreşte independenţa. Cele două regiuni s-au desprins de Georgia, începând cu 1989,
profitând de disoluţia Uniunii Sovietice. De-a lungul anilor, s-au opus guvernării georgiene la
începutul anilor '90 şi, prin mai multe referendumuri, au cerut independenţa regiunii. Ca şi în
Transnistria Rusia are desfăşurate în această regiune trupe de menţinere a păcii.
Şi Azerbaidjanul are probleme cu enclava Nagorno-Karabah unde confruntările între azeri şi
etnicii armeni au început în 1988. Violenţele au atins un apogeu în 1992 când peste 35.000 de
oameni au murit şi alte sute de mii au părăsit regiunea. Teritoriul aparţine în continuare
Azerbaidjanului, dar e controlat de forţele armene.
Mişcarea separtistă ETA încearcă de 40 de ani să obţină independenţa regiunii basce din
nordul Spaniei şi sud-vestul Franţei. Regiunea beneficiază de o formă de autonomie faţă de Spania.
În cazul Turciei, care a recunoascut noul stat, lucrurile sunt infinit mai complicate. Cu atât
mai mult cu cât minoritatea kurdă formează o zonă compactă şi cele 20 de milioane de kurzi privesc
cu speranţă spre independenţa provinciei Kosovo. Răspândiţi în nordului Irakului, Siria, Iran şi
Turcia, ei se consideră cea mai mare minoritate din lume fără stat propriu. Dorinţa kurzilor din
nordul Irakului de a-şi înfiinţa propriul stat a tensionat la maximum relaţiile cu Ankara.
În Irak preşedintele este de etnie kurdă, partidele kurde fac parte din coaliţia de guvernare,
iar regiunea kurdă din nordul Irakului se bucură de un înalt grad de autonomie. Printr-o politică
dibace de negocieri dure şi datorită apropierii de S.U.A., kurzii irakieni au reuşit să-şi asigure o
importanţă sporită pe noua scenă politică irakiană. „Recent, guvernul regional kurd a negociat pe
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cont propriu contracte de exploatare cu firme petroliere internaţionale, ceea ce a trezit indignarea
guvernului irakian. Ministrul irakian pentru petrol a spus că aceste acorduri nu au fost făcute
publice şi că nici o regiune nu poate semna contracte de petrol fără aprobarea autorităţilor
centrale”16.
Problema recunoaşterii Kosovo ca stat independent a împărţit comunitatea internaţională în
două. Marile puteri occidentale, în frunte cu Statele Unite, au recunoscut oficial cea mai nouă
entitate statală din Europa. De cealaltă parte, Rusia şi China au încercat fără succes să apere
interesele Serbiei în faţa Naţiunilor Unite.
Autoproclamata Republică Kosovo a fost recunoscută deja de Statele Unite, Franţa, Italia şi
Marea Britanie. Dintre puterile europene, doar Italia a precizat că recunoaşte Kosovo ca stat
independent sub supraveghere internaţională.
În afara celor patru puteri, ţările europene care au recunoscut Kosovo sau urmează să o facă
sunt Belgia, Luxemburg, Slovenia, Germania, Suedia, Irlanda, Danemarca, Finlanda, Bulgaria,
Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Ungaria. Spania se află în fruntea membrilor U.E. care
au anunţat deja că nu vor recunoaşte Kosovo ca stat independent, alături de ţara noastră şi de Cipru.
Cehia, Olanda, Portugalia, Grecia şi Slovacia încă nu au luat o decizie în această problemă.
În afara spaţiului comunitar european şi a Statelor Unite, Albania, Afganistanul şi Australia
au recunoscut deja autorităţile de la Priştina, iar de partea cealaltă se situează până acum Rusia,
China, Georgia, Azerbaijan şi Vietnam. Moldova a anunţat că gestul kosovarilor constituie un factor
de destabilizare în Europa.
România ar putea fi afectată direct de acest act, atât în ce priveşte autonomia invocată de
maghiari, cât şi situatia din Transnistria.
Fiecare ţară a Uniunii Europene este liberă să hotărască dacă recunoaşte independenţa
provinciei Kosovo. Este decizia luată la Bruxelles, de miniştrii de externe ai statelor membre ale
Uniunii Europene. Astfel, în cadrul reuniunii s-a decis că fiecare stat membru va adopta propria
politică în privinţa Kosovo. Înaltul reprezentant al U.E. pe probleme de securitate şi apărare, Javier
Solana, a declarat că „reuniunea a avut totuşi succes, deoarece Comunitatea Europeană şi-a luat
angajamentul de a contribui la pacea şi stabilitatea din Balcanii de Vest prin înfiinţarea misiunii de
asistenţă din Kosovo”17.
În prezent, N.A.T.O. desfăşoară în Balcani una dintre cele mai importante operaţiuni ale
sale, respectiv KFOR (Kosovo Force), forţa de menţinere a păcii condusă de Alianţă, compusă din
trupe aliate şi ale altor state contributoare, care, în virtutea unui mandat O.N.U., definit prin
Rezoluţia 1244 a Consiliului de securitate, acţionează pentru asigurarea unui mediu de securitate
stabil în Kosovo. Pe lângă KFOR, O.N.U. este prezentă şi în alte state din regiune, respectiv
Albania, Bosnia şi Herţegovina şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, prin intermediul unor
cartiere generale.
Aceste structuri, care iniţial erau destinate sprijinirii efortului operaţional al Alianţei, au
căpătat în ultima perioadă atribuţii legate de furnizarea de consultanţă pe teme legate de reforma
sectorului de securitate şi de sprijinirea cooperării statelor respective cu Alianţa în cadrul
Parteneriatului pentru pace (PfP).
De asemenea, la solicitarea Uniunii Africane, N.A.T.O. sprijină Misiunea de menţinere a
păcii a Uniunii Africane în Darfur, prin asigurarea transportului aerian în procesul de rotaţie a
contingentelor în zonă şi prin oferirea de cursuri de pregătire pentru personalul Uniunii Africane.
Şi în Afganistan, N.A.T.O. este prezentă pentru reinstaurarea libertăţii în această ţară,
precum şi pentru înlăturarea terorismului.
România a contribuit la procesul de stabilizare a Afganistanului încă din 2002, când ţara
noastră s-a alăturat coaliţiei conduse de S.U.A.. După preluarea de către N.A.T.O. a operaţiei ISAF
în 2003, România şi-a sporit gradual contribuţia la efortul Alianţei, în paralel continuând să
participe la operaţia „Enduring Freedom“, condusă de S.U.A. În Afganistan, se urmăreşte
asigurarea unui mediu stabil, considerat esenţial pentru ca poporul afgan să trăiască în pace şi să
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poată decide singur asupra propriului viitor, fără presiunea traficanţilor de droguri, a talibanilor sau
a teroriştilor. Securitatea euro-atlantică şi internaţională este legată şi ea de stabilitatea din Asia
Centrală şi de Sud, în asigurarea căreia Afganistanul joacă un rol cheie.
În ultima vreme, tot mai multe state au puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte misiunea
N.A.T.O. în Afganistan. „Multe state nu doresc să suplimenteze numărul de soldaţi, iar altele îşi
limitează tipurile de operaţiuni. Această chestiune se va discuta la summitul de la Bucureşti, iar
România va susţine suplimentarea trupelor“.18
Cele mai importante decizii ale N.A.T.O. se iau în cadrul summiturilor, întâlniri la care
participă, în principiu, toţi şefii statelor membre ale Alianţei, ai ţărilor partenere şi ai partenerilor
globali, nefiind organizate la un anumit interval de timp prestabilit, locaţia fiind aleasă după ce
miniştrii de externe şi afaceri interne, precum şi ambasadorii statelor membre N.A.T.O. au ajuns la
un acord, după o evaluare atentă.
În ultima perioadă, summiturile au fost organizate în raport cu anumite semnificaţii: în anul
1999, ţările membre N.A.T.O. s-au întâlnit la Washington pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a
semnării Tratatului Nord-Atlantic. Un alt summit important a fost cel organizat la Istanbul, în 2004,
unde a fost lansat un proiect de iniţiativă prin care se doreşte o apropiere a N.A.T.O. de ţările
asiatice.
Au mai fost organizate summituri în anul 1991, la Roma, când s-a dat o nouă direcţie după
Războiul Rece, în 1994, la summitul de la Brussels a fost introdusă iniţiativa Parteneriatului pentru
Pace (Partnership for Peace). Au urmat alte întâlniri la cel mai înalt nivel a ţărilor membre şi
partenere N.A.T.O. în 1997, la Madrid şi Paris, Praga a fost gazda summitului din 2002 şi Istanbulul
al celui din 2004. Ulterior, la o diferenţă de doi ani a mai fost organizat un summit N.A.T.O., de
data aceasta în capitala Letoniei, Riga.
România gazduieşte anul acesta, între 2 şi 4 aprilie 2008, summitul Alianţei Nord-Atlantice,
cel mai mare eveniment politic al anului. Cei mai importanţi lideri ai lumii vor sosi la Bucureşti,
printre care preşedintele S.U.A., George Bush, cel al Rusiei, Vladimir Putin, cel al Franţei, Nicolas
Sarkozy, cancelarul german Angel Merkel şi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.
Vor fi prezenţi aproximativ 3.000 de delegaţi. Reuniunea ce va avea drept locaţie Palatul
Parlamentului a instituit şi măsuri de securitate fără precedent în ţara noastră. „Summitul N.A.T.O.
organizat la Bucureşti este cel mai mare din existenţa Alianţei, aceasta pentru că, pe lângă ţările
membre N.A.T.O. şi cele partenere, au fost invitaţi în premieră aşa numiţii parteneri globali, cei
care luptă împreună cu trupele N.A.T.O. în Afganistan: Japonia, Coreea de Sud şi Australia. Faptul
că summitul se desfăşoară la Bucureşti ne dă o nouă vizibilitate majoră; practic, capitala geopolitică
de securitate a lumii se mută la Bucureşti. Această vizibilitate este dublată de influenţa pe care o
are, de regulă, ţara gazdă, chiar şi într-o proporţie de 0,1%, este extrem de importantă în ceea ce
priveşte agenda reuniunii“19.
Cu siguranţă că la apropiatul summit al N.A.T.O., se va discuta despre nou proclamatul stat
Kosovo. Până în acest moment, state puternice precum S.U.A., Franţa sau Marea Britanie au
recunoscut independenţa unilaterală a statului Kosovo, în timp Rusia şi-a prezentat foarte clar
poziţia contrară, alături de România, Grecia şi Spania. „România nu va recunoaşte independenţa
declarată unilateral de statul Kosovo, ceea ce este o poziţie mult mai nuanţată. Mai departe, nu
există o voce unanimă nici în cadrul U.E., nici în N.A.T.O. sau O.N.U. care să recunoască
independenţa Kosovo. Nu se pune preblema de număr, ci mai ales de consistenţă. Este de ajuns ca o
singură voce din Consiliul de Securitate să nu fie de acord, iar pseudostatul Kosovo să nu poată
intra în O.N.U., un singur stat din U.E. să nu fie de acord cu independenţa Kosovo pentru ca U.E. şi
Kosovo să nu poată avea o relaţie instituţionalizată. Lucrurile sunt mai complicate, iar soluţia cred
că o reprezintă tot o negociere între Pristina şi Belgrad, respectiv împărţirea autorităţii între cele
două părţi. Potrivit regulilor internaţionale, un stat se poate împărţi doar cu acordul părţilor, de
exemplu, ceea ce s-a întâmplat cu Cehoslovacia sau cu Serbia şi Muntenegru. Poziţia României este
foarte clară şi principială, atât timp cât nu există un acord al statului real al Serbiei în acord cu
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Pristina, România nu poate fi de acord cu independenţa Kosovo. Acest Kosovo va deveni probabil
un stat abia peste 20 de ani“20 , a explicat Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea
Conflictelor şi Early Warning.
„Principalul pol de discuţie va fi, fără îndoială, Afganistanul, chestiune ce va fi abordată şi
cu partenerii globali, în acest context fiind foarte probabil să avem de-a face şi cu instituţionalizarea
relaţiilor dintre N.A.T.O. şi partenerii globali“21.
De asemenea, pe ordinea de zi vor exista discuţii extrem de serioase cu privire la extinderea
relaţiilor N.A.T.O. cu anumite state precum Croaţia, Albania şi Macedonia care ar putea fi invitate
în cadrul summmitului să devină membrii deplini ai Alianţei precum şi statele care aspiră la statutul
de ţări partenere Georgia şi Ucraina şi Serbia, Bosnia Herţegovina şi Muntenegru, care aspiră la
statutul de dialog intensificat cu N.A.TO.
„Vor fi adâncite discuţiile legate de securitate energetică, relaţia dintre N.A.T.O. şi
structurile de securitate şi de apărare europene, dar vom avea şi o agendă extrem de importantă în
ceea ce priveşte forţa de reacţie rapidă, dar şi alte chestiuni de natură tehnică“, apreciază Iulian
Chifu.
Relaţia N.A.T.O. cu Rusia este una delicată, deşi Alianţa Nord Atlantică şi Federaţia Rusă sau înţeles să lucreze împreună pentru stabilitate şi securitate în câteva rânduri. Un parteneriat
semnat în anul 1997 a fost ulterior pus în umbră de relaţiile reci între cele două entităţi. Există o
relaţie instituţională între Rusia şi N.A.T.O., dar lucrurile se complică atunci când vine vorba de
chestiuni delicate, cum ar fi scutul antirachetă. Cooperarea practică dintre N.A.T.O. şi Rusia în fosta
Iugoslavie s-a dovedit deosebit de utilă. Rusia şi-a exprimat în nenumărate rânduri nemulţumirile
faţă de N.A.T.O., începând cu extinderea alianţei către est, modernizarea forţelor armate din statele
baltice, deschiderea de baze americane în Caucaz şi sud-estul Europei, dar şi construirea scutului
antirachetă.
Cu o lună înainea summitului de la Bucureşti au avut loc alegeri în Rusia. După ce Comisia
Electorală Centrală de la Moscova a anunţat că succesorul lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a
obţinut 70,23 de procente, Londra, Berlinul, Roma, Parisul şi Comisia Europeana l-au felicitat pe
noul preşedinte.
Observatorii occidentali care au monitorizat scrutinul vorbesc însă de o repetare a
deficienţelor de la parlamentarele din decembrie 2007, şi la alegerile din 2 martie 2008. Opoziţia
rusă s-a mobilizat, anunţând proteste la Moscova şi Sankt Petersburg. Medvedev se va instala
oficial la Kremlin la 7 mai 2008.
Ucraina speră să evite un nou "război al gazului" cu Rusia, după decizia concernului
Gazprom de a reduce livrările cu 25 la sută, din cauza unor datorii neplătite. Comisia Europeană a
cerut ambelor părţi să-şi soluţioneze rapid litigiul pentru a nu pune în pericol aprovizionarea altor
ţări.
Situaţia internaţională este plină de evenimente conflictuale. Consiliul de Securitate al
Naţiunilor Unite a adoptat un nou set de sancţiuni împotriva Iranului ca urmare a refuzului
autorităţilor de la Teheran de a suspenda operaţiunile de îmbogăţire a uraniului. Rezoluţia O.N.U.
prevede blocarea conturilor unor companii iraniene şi interzice vânzarea către Iran a echipamentelor
care ar putea fi folosite în domeniul militar22.
Un alt obiectivul dorit de Casa Albă, este de a se ajunge la un acord de pace în Orientul
Mijlociu până la sfârşitul anului 2008.
În America de Sud, Venezuela şi Ecuadorul au trimis trupe la graniţa cu Republica
Columbia, într-un gest fără precedent în relaţiile diplomatice dintre cele două state, în ultimii ani.
Decizia celor două ţări vine ca urmare a faptului că trupele militare columbiene au intrat pe
teritoriul Ecuadorului, unde l-au ucis pe unul dintre liderii rebelilor columbieni, Raul Reyes.
Concomitent cu masarea de trupe la graniţa cu Republica Columbia, Ecudorul şi Venezuela au
expulzat reprezentanţii diplomatici ai Bogotei din Quito şi Caracas.
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Totul este posibil şi nimic nu este încă jucat în ce priveşte marile decizii ce ar trebui luate
cu ocazia Summitului de la Bucureşti şi, cu siguranţă, vor influenţa decisiv ponderea pe care
organizaţia o va avea în structurarea sistemului mondial de securitate.
România va urmări în mod constant consolidarea relevanţei N.A.T.O. - principalul forum de
consultare şi coordonare politico-strategică interaliată - precum şi menţinerea coeziunii aliate şi a
consensului transatlantic. Promovarea unei politici externe şi de securitate axată pe identificarea
elementelor de convergenţă la nivelul comunităţii euroatlantice şi avansarea unor proiecte concrete
în această direcţie va permite ţării noastre să se impună ca un furnizor real de securitate şi nu
generator de probleme pentru aliaţi.
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TRATATUL DE LA LISABONA ŞI NOUA
ARHITECTURĂ DE SECURITATE EUROPEANĂ
Dr. Dorel BAHRIN∗
The paper analyses the evolution of European security concept in compliance with the vision and European
Union′s practice.
It presents the steps already done-like the defence cooperation as an outcome of creating, in 1948, the Treaty
Organization regarding collective defence in Bruxelles (renamed afterwards, in 1954, the Western European Union),
the Second Pillar –The Common Foreign and Security Policy, launched by the Maastricht Treaty in 1992 and the
European Union´s Lisbon Treaty, all these phases emphasize the foundation and development on common area of
security and defence.
Underlying the importance of building up partnerships with the other two important actors in the European
defence area, i.e. NATO and OSCE, the paper draw attention to the tendency, more or less obvious, of E.U. to develop
and promote, per se, an original security strategy. European Union is, now, involved in an ongoing process of
formation and expansion of its own Security and Defence Institutions.

I. Scurt istoric - De la Uniunea Europei Occidentale la Obiectivul Global 2010
Începuturile demersurilor privind formarea şi dezvoltarea unei dimensiuni de securitate şi
apărare vest europene îşi au originea în semnarea la 17 martie 1948 a Tratatului asupra colaborării
economice, sociale culturale, şi privind autoapărarea colectivă (cunoscut ca Organizaţia
Tratatului de la Bruxelles), de către miniştri de externe din: Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda şi
Marea Britanie. În cadrul general al Tratatului de la Bruxelles, în septembrie 1948, la Londra a fost
iniţiat un program de cooperare în domeniul apărării ce viza integrarea capacităţilor de apărare
aeriană şi crearea unei structuri de comandă comună la nivelul statelor semnatare.
În paralel, pe 4 aprilie 1949, la Washington, 10 state europene şi două state nord americane
- Canada şi SUA, semnează Tratatul Nord Atlantic creând Organizaţia Tratatului Nord Atlantic –
NATO, având un caracter politico-militar (în 1952, NATO se va lărgi cu încă 2 ţări, Grecia şi
Turcia, fapt ce-i va asigura acestuia control în bazinul Mării Mediterane). Odată cu semnarea
Tratatului Atlanticului de Nord, executarea răspunderilor militare privind autoapărarea ale
Organizaţiei Tratatului de la Bruxelles a fost transferată Alianţei Nord Atlantice.
La 27 martie 1951 se semnează la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a
Cărbunelui şi Oţelului, de către: Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Italia. Aceleaşi
state, impulsionate de evenimentele internaţionale (blocada Berlinului, războiul din Coreea etc.) au
hotărât semnarea, la 27 mai 1952 – la Paris, a Tratatului Comunităţii Europene a Apărării, tratat
ratificat de 5 state, dar respins de Parlamentul Franţei, fiind împotriva transferului de suveranitate
cerut de tratat.
Drept urmare, în septembrie 1954, tot la Paris, cu ocazia unei conferinţe a Organizaţiei
Tratatului de la Bruxelles, RFG şi Italia au fost invitate să adere la acest tratat. Totodată, prin
amendarea Tratatului de la Bruxelles, se crea practic o nouă organizaţie, Uniunea Europei
Occidentale (UEO) organizaţie ce s-a dezvoltat independent de Comunităţile Europene23.
Dezvoltarea NATO a “inhibat” evoluţia UEO, ţările vest europene complăcându-se să stea
sub umbrela protectoare a NATO şi afectând din PIB strictul necesar pentru apărare.
Uniunea Europei Occidentale a fost practic reactivată în 1984, cu misiunea de a elabora o identitate
europeană de apărare comună, pe baza cooperării între membrii săi în domeniul securităţii şi de a
întări coloana europeană a NATO.
Prin semnarea Tratatului de la Maastricht - februarie 1992, de creare a Uniunii Europene,
s-au pus bazele pilonului II - Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC), definindu-se
totodată parametrii prin care UEO va deveni principalul instrument de aplicare a deciziilor şi
acţiunilor în domeniul apărării.
∗
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Cu această ocazie, s-a decis ca toţi membrii UE să adere la UEO sau să ceară statutul de
observator la această organizaţie şi să se încurajeze statele europene membre NATO să devină
membri asociaţi ai UEO.
În iunie 1992, la Hotel Petersburg din Bonn, miniştrii de externe ai UEO se întrunesc pentru
a stabilii modul de punere în aplicare a prevederilor tratatului de la Maastricht. Prin declaraţia
adoptată, se definesc pentru prima dată gama de misiuni pe care UEO le va îndeplinii: umanitare şi
de salvare, de menţinere a păcii, şi misiuni de management al crizelor (cunoscute ulterior ca
misiuni tip Petersburg)24.
Un moment important în activitatea UEO a fost reuniunea din mai 1994 de la Luxemburg,
prilej cu care s-a adoptat Declaraţia de la Kirchberg care acordă unui număr de 9 ţări din Europa
Centrală şi de Est statutul de partener asociat. Ca urmare UEO a fost concepută ca o structură pe 4
paliere: membri (toţi membri UEO sunt şi membri NATO şi ai UE); membri asociaţi (ţări membre
NATO, dar nu şi membre ale UE); parteneri asociaţi (ţări care nu sunt membre nici în NATO nici în
CEE) şi observatori (membri ai NATO şi, sau ai UE).
Declaraţia din 15 mai 1995 de la Lisabona a Uniunii Europei Occidentale a ratificat decizia
Spaniei, Franţei şi Italiei de a crea forţe terestre şi maritime (EUROFOR şi EUROMARFOR).
Acestea vor face parte din forţele subordonate UEO şi trebuie să întărească propria capacitate a
Europei de a intreprinde operaţiuni în conformitate cu Declaraţia de la Petersberg.
Prin adoptarea Tratatului de la Amsterdam în 1997, dimensiunea PESC cunoaşte noi
dezvoltări. Se creează postul de Înalt Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate
Comună, iar Consiliul European a dobândit competenţe sporite în definirea orientărilor strategice
în domeniul securităţii şi apărării. Tratatul mai prevedea statutul UE ca beneficiar al capabilităţilor
UEO (faţă de Tratatul de la Maastricht unde se prevedea numai recursul UE la mijloace şi
capacităţile UEO).
Raportul reuniunii Consiliului European întrunit la Kőln, din 3-4 iunie 1999, a propus
integrarea cât mai rapidă a UEO în UE, ca o primă etapă şi, ulterior, crearea unei armate europene.
Liderii europeni au considerat că ,,episodul Kosovo a confirmat pe deplin necesitatea şi chiar
urgenţa afirmării unei Europe a Apărării, care să acţioneze fie în sânul Alianţei Atlantice, fie de
manieră autonomă, în funcţie de natura crizelor". Consiliul European de la Kőln, a adoptat
platforma politică de acţiune pentru ca Europa să deţină capacitatea de a derula operaţiuni
autonome, susţinute de forţe militare credibile, instrumente de decizie corespunzătoare şi
disponibilitatea de a folosi aceste forţe, fără a aduce vreun prejudiciu NATO.
În acest sens, s-au stabilit următoarele măsuri organizatorice: numirea lui Javier Solana în
funcţia de Înalt Reprezentant pentru PESC şi Secretar General al Consiliului UE (după tratatul de a
Lisabona denumit Consiliu), crearea structurilor responsabile pentru gestionarea problematicii de
securitate: Comitetul Politic şi de Securitate - CPS, Comitetul Militar - UECM, Statul Major Militar
- EUSMG.
Consiliul european de la Helsinki - din decembrie 1999, şi-a asumat responsabilitatea pentru
dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare – PESA, lansată practic la Kőln, ca parte
integrantă a Pilonului II european25.
În acest sens s-a adoptat Obiectivul Global PESA - Helsinki Hedline Goal - 2003, ce viza
punerea la dispoziţia UE a unui pachet de forţe şi capabilităţi, ce să permită derularea de misiuni tip
Petersburg. Statele membre se angajau ca până în 2003, să creeze o Forţă de Reacţie Rapidă – nivel
de corp de armată, respectiv 50-60 de mii de oameni, cu dotare corespunzătoare, capabilă să fie
dislocată în termen de 60 de zile, putând fi menţinută în teatrul de operaţii cel puţin 1 an.
În noiembrie 2000, Preşedinţia franceză a Consiliului UE a elaborat primul Catalog de Forţe
al UE cuprinzând ofertele ţărilor membre privind forţele puse la dispoziţie. La analiza făcută cu
această ocazie, s-a constatat că sunt deficitare domeniile: transport strategic aerian, C3I (comandă,
24
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control, comunicaţii), informaţii etc. Pentru a se acoperii acest deficit, în noiembrie 2001 a fost
lansată o nouă iniţiativă – Planul European de Acţiune în Domeniul Capabilităţilor - PEADC.
Filozofia de lucru consta în asumarea de responsabilităţi sporite de către statele membre, prin
constituirea de grupuri proiect.
În acelaşi timp, Consiliul European de la Nisa, din decembrie 2000, a adoptat noi măsuri în
planul dezvoltării instituţionale a PESA prin integrarea în corpore a structurilor şi funcţiilor UEO
în cadrul Uniunii Europene, aceasta rămânându-i o independenţă pur formală26. În prezent UEO
cuprinde 28 de ţări, care au statutul de stat membru, de membru asociat, de observator sau de
partener asociat. Ţările UE au, ca regulă, statutul de stat membru (cu excepţia Austriei, Danemarcei,
Finlandei, Irlandei si Suediei, care deţin statutul de observator).
II. Strategia de Securitate a Uniunii Europene.
Summit-ul de la Bruxelles din decembrie 2003 a marcat o nouă etapă a procesului de
dezvoltare a PESA prin adoptarea documentului Solana, respectiv Strategia de Securitate a
Uniunii Europene.
S-au stabilit trei obiective majore:
- promovarea unei politici eficiente de prevenire a conflictelor, prin utilizarea întregului set de
capabilităţi - militare şi civile pe care UE le posedă;
- orientarea demersurilor UE în vederea creării unui climat de securitate în imediata vecinătate a
Europei (Orientul Mijlociu, Caucaz);
- menţinerea ordinii internaţionale prin - promovarea multilateralismului activ;
- prin respectarea dreptului internaţional, în deplin acord cu
principiile Cartei Naţiunilor Unite.
Conform mandatului transmis prin intermediul Strategiei de Securitate, la Consiliul
European de la Bruxelles din iunie 2004, a fost adoptat noul Obiectiv Global al UE 2010 Headline Goal 2010 (renunţându-se la Obiectivul Global - Helsinki Hedline Goal – 2003, apreciat
ca neviabil) care vizează ca obiective generale:
- creşterea interoperativităţii forţelor puse la dispoziţia UE, precum şi consolidarea
capacităţilor de dislocare şi sprijin ale acestora;
- extinderea spectrului de misiuni pe care UE le va îndeplini, în spiritul prevederilor
Strategiei de Securitate, prin includerea unor tipuri de operaţii precum: dezarmare, asistenţă pentru
state terţe în combaterea terorismului, reforma sectorului de securitate;
- dezvoltarea capacităţilor de reacţie rapidă ale UE, atât pe palierul decizional
(decizia privind lansarea unei operaţii să poată fi luată în termen de 5 zile) cât şi dislocarea în teatru
de operaţii (maxim 10 zile de la adoptarea deciziei).
În plan concret se prevedea:
- constituirea Celulei Civil-Militare în cadrul Comitetului Militar al UE;
- constituirea Agenţiei Europene de Apărare –EDA;
- realizarea capacităţii operaţionale finale pentru grupurile tactice de luptă până în
2007 (tipologia unui Grup de Luptă are la bază forţe de dimensiuni reduse de tip batalion întărit –
cca. 1500 de luptători, forţe de tip intervenţie rapidă). Statele membre s-au angajat să constituie 13
astfel de grupuri de luptă.
- dotarea până în 2008 cu un portavion etc.
De asemenea, s-a stabilit creşterea rolului agenţiilor specializate PESA, în special privind:
Centrul Satelitar - preluat de la UEO, Institutul pentru Studii Strategice, Colegiul European de
Securitate şi Apărare şi nou createi Agenţii Europene de Apărare (European Defence Agency) –
EDA, devenită operaţională la 1 ianuarie 2005, cu sediul la Bruxelles.
EDA a fost creată în scopul operaţionalizării dimensiunii de securitate şi apărare la nivel UE
privind sprijinirea eforturilor statelor membre de a îmbunătăţii capacităţile lor de apărare în
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domeniul managementului crizelor. Agenţia elaborează viziuni pe termen lung în domeniul
capabilităţilor de apărare privind perspectiva susţinerii investiţiilor în domeniul apărării. În
activitatea EDA, în prezent subordonată direct Consiliului (conform Tratatului de la Lisabona), sunt
implicate: guverne ale statelor membre participante, structuri UE, Comisia Europeană care asigură
noua legislaţie privind achiziţiile publice de apărare, şi programele de cercetare în domeniul
apărării, Comitetul Militar, Statul Major Militar, actori externi – industria de apărare la nivel
NATO, medii academice de cercetare.
III. Tratatul de la Lisabona şi viitoarea arhitectură de securitate europeană27
Încă de la primele tentative de dezvoltare a unei iniţiative de apărare europene (iniţial sub
egida UEO), Uniunea Europeană a manifestat prudenţă în delimitarea sa de misiunile NATO,
pentru a nu crea suspiciuni privind o posibilă tendinţă de relativă desprindere sau chiar
independenţă faţă de Alianţă. Şi-n Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007, UE face
precizările (solicitate oficial sau neoficial de NATO) prin care: „angajamentele şi cooperarea în
acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizaţii fundamentul
apărării lor colective şi cadrul de punere în aplicare a acesteia”, desprinzându-se totuşi în
subsidiar concluzia că Uniunea Europeană, ca entitate care, prin noul tratat, primeşte statutul de
personalitate juridică de drept internaţional public (art. 46A), nu are angajamente în acest sens.
Mai mult, Uniunea Europeană, care până la Tratatul de la Lisabona a jucat un rol
secundar în configurarea arhitecturii de securitate europeană, potrivit prevederilor noului tratat,
îşi manifestă clar intenţia de a deveni, în viitorul apropiat, principalul arhitect şi actor al
securităţii europene.
În acest context, la 18 februarie 2008, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii
Externe al UE (CAGRE) s-a hotărât constituirea şi dislocarea în Kosovo a unei forţe de 2000 de
persoane (structuri militarizate, militari şi civili) sub pavilion UE, care se vor alătura
impresionantelor efective NATO (NATO mai este prezent în Kosovo cu cca. 17.000 de soldaţi - în
cadrul misiunii KFOR, în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU nr. 1244 din 10 iunie
1999).
Probabil că această misiune (care va creşte cât de curând în amploare şi complexitate) va
reprezenta “proba de foc” privind rolul Uniunii Europene în noua arhitectură de securitate
europeană.
1. Instituţii nou create sau redimensionate:
►Funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica de Externă şi de Securitate
Comună (funcţie ocupată în prezent de Javier Solana) a fost transformată în instituţia Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, care va prezida
Consiliul Afaceri Externe, va prelua şi atribuţiile actualului comisar european al Comisiei de Relaţii
Externe şi Politica de Învecinare, şi va ocupa, de asemenea, una din funcţiile de vicepreşedinte al
Comisiei Europene. Are la dispoziţie un serviciu propriu - Serviciul european pentru acţiune
externă şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
- prezidează Consiliul Afaceri Externe din cadrul Consiliului (fostul Consiliul Uniunii
Europene);
- contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii externe şi de securitate comune;
- asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European şi Consiliu.
► Agenţia Europeană de Apărare, structură redimensionată, se aflată sub autoritatea Consiliului şi
are ca misiuni (art.28D din Tratatul UE consolidat):
- să contribuie la identificarea obiectivelor privind capacităţile militare ale statelor membre
şi să evalueze respectarea angajamentelor privind capacităţile asumate de statele membre;
27
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- să promoveze armonizarea necesităţilor operaţionale şi adoptarea de metode de achiziţie
performante şi compatibile;
- să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de
capacităţi militare şi să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre şi
administrarea programelor de cooperare specifică;
- să susţină cercetarea în materie de tehnologie a apărării, să coordoneze şi să planifice
activităţile de cercetare comune şi studierea soluţiilor tehnice care răspund necesităţilor operaţionale
viitoare;
- să contribuie la identificarea şi, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile
pentru întărirea bazei industriale şi tehnologice a sectorului de apărare şi la îmbunătăţirea eficienţei
cheltuielilor militare.
Agenţia Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să
participe. În cadrul Agenţiei se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce
derulează proiecte comune.
2. Politici promovate
Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună include toate
domeniile politicii externe, precum şi toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la
definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună
(art.11 alin.1- înlocuit).
Consiliul elaborează politica externă şi de securitate comună şi adoptă deciziile necesare
pentru definirea şi punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale şi a liniilor strategice
definite de Consiliul European.
Uniunea desfăşoară politica externă şi de securitate comună:
- prin definirea orientărilor generale;
- prin adoptarea deciziilor care definesc acţiunile care trebuie întreprinse de Uniune;
- prin poziţiile care trebuie luate de Uniune (UE nu mai adoptă poziţii şi acţiuni comune,
ci doar poziţii şi acţiuni ale Uniunii);
- prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea
politicii acestora (înlocuieşte art.12 din Tratatul UE consolidat).
Statele membre care doresc să participe la cooperarea structurată permanentă (menţionată
la articolul 28 A alin. 6) şi care îndeplinesc criteriile şi îşi asumă angajamentele în materie de
capacităţi militare prevăzute de Protocolul privind cooperarea structurată permanentă, îşi notifică
intenţia Consiliului şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de
Securitate ( art.28E).
3. Misiuni
Politica de securitate şi apărare comună face parte integrantă din politica externă şi de
securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operaţională bazată pe mijloace civile şi
militare.
Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura:
menţinerea păcii;
- prevenirea conflictelor şi întărirea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile
Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacităţile furnizate de statele membre (aliniat 1, nou
introdus la art. 28A).
Misiunile prevăzute la articolul 28 A alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la
mijloace civile şi militare, includ acţiunile comune în materie:
- de dezarmare,
- misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de consiliere şi de asistenţă în
probleme militare,
- misiunile de prevenire a conflictelor şi de menţinere a păci;
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- misiunile forţelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de
restabilire a păcii şi operaţiile de stabilizare după încetarea conflictelor.
Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul
acordat ţărilor terţe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.
În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredinţa realizarea unei misiuni unui grup de state
membre, în scopul apărării valorilor Uniunii şi al servirii intereselor acesteia. Realizarea unei
astfel de misiuni este reglementată la articolul 28 C.(Tratatul UE consolidat) – vezi, de exemplu,
misiunea UE din Kosovo.
Misiuni privind stările excepţionale
În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său,
celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care
dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (dreptul inerent
de autoaparare individuală sau colectivă). Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii
de securitate şi apărare a anumitor state membre (art. 28 A alin. 7 din Tratatul UE consolidat).
4. Mijloace umane şi materiale
Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune, statele membre pun la
dispoziţia Uniunii capacităţi civile şi militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu.
Statele membre care constituie în comun forţe multinaţionale pot, de asemenea, să le pună la
dispoziţia politicii de securitate şi apărare comune.
Consiliul adoptă o decizie care stabileşte procedurile speciale pentru garantarea accesului
rapid la alocările din bugetul Uniunii destinate finanţării de urgenţă a iniţiativelor în cadrul politicii
externe şi de securitate comune, în special la activităţile de pregătire a misiunilor prevăzute la
articolul 28 A alineatul (1) şi la articolul 28 B. Acesta hotărăşte după consultarea Parlamentului
European.
Activităţile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1) şi la articolul
28 B (Tratatul UE consolidat), care nu sunt în sarcina bugetului Uniunii, sunt finanţate printr-un
fond de lansare, constituit din contribuţiile statelor membre.
Consiliul adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, deciziile care stabilesc:
- procedura de constituire şi de finanţare a fondului de lansare, în special sumele alocate
fondului;
- procedura de administrare a fondului de lansare;
- procedura de control financiar.
Conform argumentelor prezentate în Cap. III, Uniunea Europeană a creat, prin Tratatul
de la Lisabona, cadrul comunitar legal de exprimare şi a dimensiunii sale militare, tinzând să
obţină recunoaşterea internaţională a calităţii sale de important actor regional şi internaţional în
domeniul de securitate.
Concluzii
Subliniind importanţa dezvoltării parteneriatelor cu ceilalţi doi actori importanţi din
domeniul securităţii europene, respectiv NATO şi OSCE, factorii de decizie din UE promovează
tot mai insistent necesitatea de a dezvolta şi promova o strategie proprie de securitate, UE fiind în
plin proces de creare şi de dezvoltare a propriilor instituţii din domeniile securităţii şi apărării
comune, tinzând să devină un actor principal pe spaţiul european.
O atenţie sporită se va acorda, în continuare, forţelor de reacţie rapidă europene care, de la
1 ianuarie 2007, stau la dispoziţia UE pentru intervenţii în zonele de criză.
UE va desfăşura în perioada imediat următoare cea mai mare misiune civilo - militară a
PESA, cu accent pe domeniile justiţie şi poliţie, pentru a asigura stabilizarea situaţiei în Balcanii de
Vest, în principal prin sprijinirea stabilizări provinciei Kosovo (care la 17 februarie 2008 şi-a
autoproclamat independenţa) şi implementarea unei soluţii unanim acceptate.
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De asemenea se va continua dezvoltarea parteneriatul strategic dintre UE şi NATO, prin
intensificărea dialogului politic şi a colaborării în dome-niul operativ privind dezvoltarea
capabilităţilor.
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PERSPECTIVE REFERITOARE LA SECURITATEA ŞI APĂRAREA EUROPEANĂ,
ÎN CONTEXTUL LĂRGIRII UNIUNII EUROPENE
Sorin APARASCHIVEI∗
Le processus de l’élargissement de l’Union Européenne a fait consolider la paix, la démocratie, les principes
de l’État de droit et la prospérité en Europe. Ce processus a largement inspiré des réformes impréssionantes menées
par les pays candidats potentiels, tels la Turquie, la Croatie, ou même par les pays des Balcans occidentaux.
L’intégration renforce la sécurité, mais pousse egalèment les frontières de l’Union vers les zones de conflit et les
problèmes internes de nouveaux candidats. Cet exposé propose une brève analyse des perspectives de securité, dans le
contexte des vagues potentielles d’ élargissement de l’Union Européene, en offrant pour illustration la situation de la
Turquie.

În ultimii ani, forţa gravitaţională a Uniunii Europene a contribuit la transformarea ţărilor
din Europa Centrală şi de Est din regimuri comuniste în democraţii moderne, funcţionale. Toţi
membrii Uniunii beneficiază de faptul că au drept vecini, democraţii stabile şi economii de piaţă
prospere. Un proces de extindere a Uniunii Europene, administrat cu grijă, va duce la extinderea
păcii, democraţiei, a principiului statului de drept şi a prosperităţii în Europa. Recent, acest proces a
inspirat reforme impresionante în Turcia, Croaţia şi în alte ţări din Balcanii de Vest. Creşterea
optimismului referitor la securitatea în Europa este că extinderea Uniunii tinde să reducă numărul
problemelor regionale de securitate. Între anii 1990-1992, problemele regionale de securitate,
potenţiale sau doar ipotetice, ivite la periferia Europei Occidentale, erau net mai numeroase ca în
prezent şi se întindeau până în Europa Centrală. Pe atunci se puteau număra conflicte şi tensiuni
care includeau Ungaria (în relaţia cu România, cu Serbia, cu Slovacia), Cehia şi Slovacia (pe cale
de despărţire), ţările baltice (în relaţia cu Rusia), România (în relaţia cu Ungaria şi Ucraina),
Moldova (în relaţia cu Tiraspol şi Ucraina), Iugoslavia (în relaţia dintre Serbia şi toate celelalte
republici), Bulgaria (în relaţia cu Turcia), Polonia (în relaţia cu Ucraina, Belarus, Germania şi
Rusia), Rusia (în relaţia cu toate fostele republici ale URSS). La sfârşitul anilor ´90, toată lumea
fostă comunistă părea un şir de regiuni generatoare de conflicte cu potenţial de extindere şi de
ameninţare a păcii continentale. Un deceniu şi jumătate mai târziu, ele au fost restrânse la câteva
„regiuni“ periferice, dar şi în acestea conflictul este ţinut sub control, iar potenţialul său de
extindere este minim. În niciun caz nu putem ignora rolul extinderii Uniunii Europene în acest
proces, căci se corelează prea puternic cu procesul reducerii ameninţărilor de securitate şi al
stingerii conflictelor regionale. Integrarea în Uniune a statelor candidate măreşte securitatea, dar în
acelaşi timp poate aduce Uniunea mai aproape de zonele de conflict.
Istoria Uniunii Europene dovedeşte că nu există nicio contradicţie între extinderea Uniunii şi
aprofundarea integrării sale. Uniunea a reuşit să facă ambele lucruri. Începând din anul 1973,
Uniunea s-a extins de cinci ori pentru a primi în total 21 ţări noi, creând în acelaşi timp Piaţa Unică,
zona Schengen de călătorie fără vize, adoptând euro şi dezvoltând o serie de politici noi, precum
securitatea internă şi o politică externă mai puternică. Securitatea şi justiţia sunt domenii în care
Uniunea poate face mult mai mult pentru a proteja cetăţenii în comparaţie cu ce ar putea face orice
ţară pe cont propriu.
Tratatul Uniunii Europene precizează că orice ţară europeană care respectă valorile
democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept, îşi poate depune candidatura la UE. Uniunea se
bazează mai degrabă pe valori şi pe voinţă politică, decât pe graniţe politice. Acestea sunt diferite
de conceptele geografice şi fizice despre Europa. Anumite insule din Caraibe cum ar fi Martinica şi
Guadalupe fac parte din teritoriul Uniunii, în timp ce anumite state europene precum Islanda,
Norvegia şi Elveţia nu fac parte din Uniune. Frontierele politice ale Uniunii Europene s-au
modificat de fiecare dată când un nou stat a aderat sau când s-a retras un teritoriu, aşa cum a făcut
Groenlanda. Pentru a evita forţarea capacităţii de integrare a Uniunii, Comisia Barroso a reiterat
∗
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angajamentele deja existente faţă de ţările care se află deja în proces de aderare: este vorba de
Turcia, Croaţia şi celelalte ţări din Balcanii de Vest.
Principalele ameninţări şi vulnerabilităţi privind securitatea
în zona de potenţială extindere a Uniunii Europene
Strategia Europeană de Securitate identifică drept ameninţări majore la adresa Europei:
terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, statele eşuate (falite,
corupte sau slab guvernabile) şi crima organizată.
Strategia Europeană de Securitate dovedeşte, totuşi, o preocupare limitată a implicării
Uniunii Europene în probleme globale şi, cu toate că se admite faptul că Uniunea acţionează deja
mult dincolo de frontierele sale, reiese cu claritate că principalele interese sunt localizate în spaţii
din vecinătatea Uniunii, incluzând Balcanii, Federaţia Rusă, Orientul Mijlociu, pe lângă întărirea
cooperării cu state mediteraneene şi a legăturilor tradiţionale cu Africa. Uniunea consideră
ameninţările ca provenind mai ales din interior, incluzând societatea europeană şi ţările învecinate;
astfel, obiectivul esenţial este acela de angajare în contracararea acestor ameninţări, cu punerea
accentului pe probleme care reprezintă o ameninţare pentru întreaga omenire şi participarea la
construcţia unei lumi mai bune, întrucât Europa, ca atare, „nu a fost nicicând mai prosperă, mai
securizată sau mai liberă”. Raportat la acestea, situaţia politico-militară din zona de potenţială
extindere a Uniunii Europene este caracterizată de existenţa următoarelor vulnerabilităţi la adresa
securităţii europene:
• Persistenţa unor crize nesoluţionate (îngheţate) care prezintă pericolul reizbucnirii unor
conflicte sângeroase (Kosovo, Ciprul de Nord, Albania, Bosnia şi Herţegovina «Republica
Srpska», Zona Transnistreană a Republicii Moldova, Caucaz);
• Revendicări teritoriale sau de altă natură care tensionează relaţiile dintre statele implicate
(Grecia şi Turcia, Grecia şi Macedonia, Albania şi Grecia, Kosovo şi Serbia);
• Existenţa unor minorităţi etnice şi tendinţele autonomiste ale acestora: albanezii din Grecia,
Macedonia, Kosovo şi Muntenegru; sârbii din Kosovo şi celelalte state ex-iugoslave;
maghiarii din Voivodina; kurzii din Turcia, turcii din Grecia şi Bulgaria; Zona
Transnistreană; - cumulate cu tentativele unor state de a elabora acte normative cu valoare
(aplicare) transfrontalieră şi discriminatorii pe criterii etnice sau de altă natură;
• Dificultăţile pe care le întâmpină unele state în procesul tranziţiei;
• Pătrunderea şi extinderea fundamentalismului islamic, îndeosebi cel radical (Bosnia şi
Herţegovina, Turcia, Kosovo şi chiar în sud-estul Bulgariei);
• Existenţa unor însemnate minorităţi musulmane pe teritoriul unor state cu majoritate
creştină: Muntenegru, Macedonia, Bulgaria;
• Existenţa în apropierea „viitoarelor” graniţe ale Uniunii Europene a unor zone cu grad
ridicat de instabilitate (Orientul Mijlociu - prin admiterea Turciei, Uniunea Europeană va
avea graniţă comună cu Iran, Irak şi Siria -, republicile caucaziene, autoproclamata
Republică Transnistreană, autoproclamata independenţă a Kosovo);
• Tendinţele unor state de a deveni lideri zonali (Grecia, Turcia, Ucraina);
• Tendinţele federaţiei Ruse de a-şi reface sferele de influenţă pierdute după încheierea
Războiului Rece şi atragerea în orbita sa a Belarus-ului, Republicii Moldova, Ucraina, Zona
Transnistreană, Serbia, Zona Caucazului;
• Existenţa unor dispute şi a unor pretenţii privind delimitările de frontieră, platoul continental
şi zona economică exclusivă: între Grecia şi Turcia, Ucraina şi România, între statele exiugoslave (Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina);
• Creşterea importanţei Mării Negre în procesul de redefinire a noilor zone de influenţă;
competiţia economică declanşată de exploatarea şi transportul resurselor energetice din Asia
Centrală, Marea Caspică şi Orientul Mijlociu;
• Vecinătatea unor teatre de acţiuni militare;
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•

Intensificarea ameninţărilor de natură non-militară la adresa siguranţei naţionale a statelor
din zonă, dar şi a Uniunii Europene (crimă organizată, terorism transfrontalier, trafic ilegal
de droguri şi armament, imigraţia ilegală);

Admiterea Turciei în Uniunea Europeană, argumente pro şi contra
Uniunea Europeană are nevoie de o Turcie stabilă, democratică şi prosperă, care să adopte
valorile europene, statul de drept şi politicile europene comune. Perspectiva aderării a contribuit
deja la reforme curajoase şi semnificative. Dacă statul de drept şi drepturile omului sunt garantate în
întreaga ţară, Turcia poate să adere la Uniune şi să devină astfel o punte între civilizaţii mai
puternică decât este deja astăzi.
Prin deschiderea negocierilor de aderare şi fără a se exprima asupra rezultatului final, statele
membre ale Uniunii Europene au decis în mod unanim să recunoască vocaţia europeană a Turciei.
Datorită reformelor politice de mare amploare demarate încă de la începutul secolului al XX-lea,
Turcia s-a ancorat în Europa şi în alianţele vestice: ţara este membră a NATO şi a Consiliului
Europei de mai bine de 50 de ani. Istanbul a fost dintotdeauna un important centru al istoriei şi al
culturii europene. Pentru a putea deveni stat membru al UE, Turcia trebuie să îndeplinească toate
criteriile stricte de aderare. Întrebarea este dacă acestea vor putea fi îndeplinite în totalitate, precum
şi data la care acestea vor fi finalizate. De aceea, drumul - inclusiv realizarea reformelor şi
implementarea acestora - este la fel de important ca şi destinaţia finală. Referitor la deosebirile
religioase dintre Europa creştină şi Turcia musulmană, este evident că Uniunea Europeană nu este o
comunitate construită pe religie. Uniunea se bazează pe valori europene comune precum respectul
demnităţii umane, statul de drept, toleranţă şi nediscriminare. În calitate de comunitate de valori,
unul dintre atuurile europene este unitatea în diversitate.
Aproximativ 15 milioane de musulmani trăiesc în statele Uniunii Europene – mulţi dintre ei
cetăţeni ai statelor respective – împreună cu cetăţeni de alte credinţe religioase sau care nu au nici o
credinţă. Toleranţa religioasă şi respectul pentru diversitate sunt valori de bază ale Uniunii. Prin
urmare, credinţa religioasă nu a reprezentat niciodată un criteriu de aderare. Turcia este un stat laic,
unde o mare parte din populaţie este musulmană, majoritatea aparţinând ramurii moderate a
Islamului. Totuşi, libertatea religioasă, protecţia minorităţilor şi nediscriminarea sunt criterii politice
cheie pentru a deveni membru. Ca o condiţie necesară, Uniunea aşteaptă ca Turcia să
îmbunătăţească în mod substanţial respectul faţă de drepturile comunităţilor religioase de pe
teritoriul său, altele decât cele musulmane, pentru a atinge standardele europene.
În cazul în care ar deveni stat membru al Uniunii Europene, cu o populaţie de peste 71 de
milioane de locuitori, Turcia ar avea o reprezentare importantă în Parlamentul European, plasânduse pe al doilea loc, după Germania (82 de milioane de locuitori), depăşind Franţa, Marea Britanie
(fiecare cu câte 60 de milioane de locuitori) şi Italia (58 de milioane de locuitori). Acest lucru ar
presupune ca reprezentanţii Turciei, prin votul lor, să poată lua hotărâri importante, care să decidă
soarta Uniunii. O altă problemă ar constitui-o puterea economică a Turciei, care în ultimii ani a
înregistrat constant o creştere economică de peste 6%, plasând-o pe locul 17 în lume, 25% din
bunurile de consum care sunt vândute pe piaţa europeană sunt fabricate în Turcia.
Decizia de extindere a Uniunii Europene este categoric una politică. Prin înglobarea Turciei,
Uniunea va putea să controleze Marea Neagră cu strâmtorile Bosfor şi Dardanele precum şi zona
coridoarelor energetice dinspre Caucaz şi Iran, va deţine principalele rute comerciale din zonă,
extinzându-şi zona de influenţă. Graniţele Turciei cu Iran, Irak şi Siria vor deveni graniţele Uniunii
Europene, fapt ce ar putea aduce uşoare modificări actualei Strategii Europene de Securitate,
întrucât o parte a viitorului teritoriu al Uniunii va fi situat în Asia şi va fi, deci, în legătură directă cu
problemele de securitate specifice Orientului Mijlociu şi lumii islamice.
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Preocupările Turciei pentru securitatea sa externă
Restrânsă la Podişul Anatoliei, Turcia se simte, astăzi, mai izolată ca oricând. În sprijinul
acestei percepţii stă, apropierea ruso-iraniană, apropierea ortodoxă ruso-sârbo-greco 28 -românocipriotă (generată şi de problema statului kosovar), în sfârşit, apropierea siriano-iraniană faţă de
Federaţia Rusă. Această încercuire a determinat Turcia să privilegieze trei axe: pe de o parte, Turcia
încearcă să dezvolte relaţiile sale economice şi culturale cu ţările turcofone din Asia Centrală exsovietică, cu Azerbaidjanul în special. A doua axă constă în a pune piciorul în Balcani, sprijininduse mai ales pe bunele relaţii cu Albania şi Kosovo, ţări cu majoritate musulmană, ca şi pe legătura
cu Macedonia, datorită opoziţiei acesteia faţă de Grecia. A treia axă a acestei „contraîncercuiri“ şi
cea mai importantă, priveşte apropierea spectaculoasă dintre Turcia şi Israel. Cele două state au
semnat, în ultimii ani, extrem de importante protocoale militare. Alianţa dintre Israel şi Turcia este
resimţită de ţările arabe din Orientul Apropiat ca o mare ameninţare. Rămâne doar de văzut dacă
dimensiunea islamică a Turciei, care pare să devină tot mai importantă, nu este chemată să intre în
contradicţie cu ţările Uniunii Europene şi cu Israelul.
Extinderea Uniunii Europene prin aderarea Turciei poate modifica actuala concepţie despre
apărare şi securitate a Uniunii, astfel că este foarte important să trecem în revistă principalele
„motive de dispută” ale acestui stat cu vecinii săi:
Spaţiul balcanic: După sfârşitul bipolarităţii, diplomaţiile greacă şi turcă se înfruntă deosebit
de acut. Problema delimitării spaţiului aerian şi a celui maritim în Marea Egee şi contenciosul în
problema Ciprului constituie cele două motive de înfruntare între Grecia şi Turcia. În anul 1974,
trupele Turciei au intervenit în Cipru cu scopul de a proteja minoritatea turcă în faţa planurilor de
unire a insulei cu Grecia. În anul 1983, s-a proclamat statul Ciprul de Nord care a fost recunoscut
doar de Turcia. Turcia nu consideră Ciprul o problemă presantă de securitate, superioritatea militară
a Turciei este mult superioară celei a Greciei, ci mai mult o problemă strategică a Estului. Totuşi,
disputa nerezolvată asupra Ciprului complică participarea Turciei în NATO şi admiterea în Uniunea
Europeană. Se adaugă existenţa în partea tracică a Greciei a circa 120 000 de turci musulmani cu
puternice simpatii pro-Turcia, simpatii de natură să contribuie la răcirea relaţiilor dintre Grecia şi
Turcia.
O altă dispută între cei doi este legată de extinderea apelor teritoriale. Grecia a invocat
Convenţia privind Dreptul mării, adoptată de Naţiunile Unite în anul 1994, prin care apele
teritoriale ale statelor au fost extinse de la şase la 12 mile maritime. Grecia consideră că această
extindere se referă la toate cele peste 2 000 de insuliţe greceşti din Marea Egee şi revendică circa
70% din întinderea Mării Egee. La rândul ei, Turcia nu doreşte să respecte aceste cereri şi chiar mai
mult a cerut delimitarea unei Zone economice exclusive în disputa cu Grecia, întreţinând Armata
Egeei în apărarea coastelor sale sud-vestice, o forţă separată de cea a NATO.
Ca succesoare a fostului Imperiu Otoman, Turcia a ţinut să-şi păstreze interesul şi pentru
populaţiile musulmane din Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Albania şi Kosovo, fapt ce creează
anumite animozităţi în zonă.
Un alt stat balcanic este Bulgaria, stat cu care Turcia a avut o relaţie dintre cele mai
tensionante. O cauză majoră a fricţiunilor a fost programul balcanizării instituit de către autorităţile
comuniste bulgare, program care a cauzat o migraţie masivă a turcilor bulgari către Turcia în
primăvara anului 1989. După căderea comunismului, autorităţile turce au căutat să îmbunătăţească
relaţia de securitate cu noile autorităţi bulgare. Au fost încheiate numeroase acorduri, s-au efectuat
vizite şi schimburi în plan militar şi a fost stabilită o zonă militară de securitate de circa 60-80 de
km de fiecare parte a frontierei comune.
Spaţiul asiatic: Problema kurzilor turci ridică alte semne de întrebare pentru europeni.
Recunoaşterea problemei kurde se dovedeşte greu compatibilă cu ideea kemalistă a naţiunii turce,
opusă aceleia pluri-etnice. Statistica apreciază că, în prezent, populaţia de etnie kurdă din Turcia
28
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numără circa 19 milioane de persoane. Kurzii doresc separarea teritoriilor locuite de ei, din
Anatolia de sud-est, şi crearea unui Kurdistan independent, stat care să cuprindă şi teritoriile locuite
de kurzi din vecinătatea Turciei. Din acest punct de vedere, Turcia are de rezolvat o gravă problemă
de securitate, problemă pe care Uniunea Europeană nu doreşte să o preia.
Puţinele dispute privind relaţiile Turciei cu Siria au rămas oarecum nehotărâte. Siria nu a
abandonat niciodată pretenţiile asupra provinciei Hatay, care cuprinde şi oraşul Iskenderun.
Provincia a fost cedată Turciei în anul 1939 de către Franţa care era putere mandatară asupra Siriei,
prin încălcarea mandatului Ligii Naţiunilor. Tensiunile cu Siria sunt generate şi de controlul Turciei
asupra apelor râului Eufrat. Turcia a elaborat un amplu proiect hidro-energetic care ameninţă
resursele de apă ale Siriei. Se adaugă, sprijinul acordat de către Siria mişcărilor de stânga de tip
marxist, sprijinul acordat armenilor, precum şi susţinerea elementelor kurde anti-turceşti care
desfăşoară operaţiuni din teritoriile Libanului controlate de sirieni (Valea Bekaa).
Fricţiunile dintre Turcia şi Iran au la bază dispute filosofico-religioase legate de secularism
şi rădăcinile islamului şiit. Turcia a acuzat Iranul că este direct responsabil de atacurile teroriste
islamice. Estimările turcilor se referă existenţa a circa 800 de gherile ale kurzilor care au baza pe
teritoriul iranian.
Sudul Caucazului, prin fostele republici sovietice Armenia, Azerbaidjan şi Georgia, are o
deosebită importanţă politică, economică, socială şi culturală pentru Turcia şi Uniunea Europeană.
Turcia întreţine relaţii şi dezvoltă politici ample în această zonă de importanţă strategică, bogată în
resurse energetice. Deşi Turcia a fost unul dintre primele state care au recunoscut independenţa
Armeniei, în anul 1991, relaţiile cu acest stat au fost tensionate, cauzele fiind problema aşanumitului genocid armean din perioada 1915-1917 şi războiul armeano-azerbaidjan din anul 1994
pentru provincia Nagorno-Karabakh. Turcia, alături de Uniunea Europeană şi Statele Unite, a
recunoscut apartenenţa acestei provincii la Azerbaidjan şi a acuzat Armenia de agresiune. În acest
conflict, Federaţia Rusă a adoptat un ton războinic faţă de Turcia, având în vedere faptul că războiul
a căpătat rapid un larg caracter religios între creştini şi musulmani. Ulterior, Armenia a susţinut că
Turcia a impus o adevărată blocadă pentru a izola Armenia de proiectele privind transportul
resurselor energetice din zonă către Uniunea Europeană.
În acest context, este evident că Turcia este unul dintre statele pivot ale lumii, importanţa
strategică a acesteia fiind foarte mare. Turcia este situată la o răscruce de civilizaţii, religii şi rute
comerciale, veghează strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi poate asigura pentru Uniunea Europeană un
rol important în zonă. Prin Turcia, Uniunea obţine o importantă punte de legătură cu Asia şi cu
Orientul Mijlociu, dar poate dobândi şi numeroase probleme de insecuritate.
Participarea Turciei la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
Admiterea efectivă a Turciei în NATO a avut loc în februarie 1952 şi a fost precedată de
aprige discuţii asupra necesităţii de a securiza flancul sudic al alianţei, inclusiv estul Mării
Mediterane. Turcia a adus Alianţei creşterea frontierelor de apărat, dar şi controlul Strâmtorilor prin
care Federaţia Rusă are acces în Marea Mediterană. În acelaşi timp, a însemnat şi venirea în Alianţă
a celei mai numeroase armate după cea a Statelor Unite. În eventualitatea unui conflict, cea mai
mare parte a armatei turce s-ar afla sub comanda NATO. Forţele armate turce sunt printre cele mai
impresionante din lume. Navele turceşti pot participa la operaţiuni şi exerciţii internaţionale în afara
Mării Mediterane. Submarinele turceşti au o rază de acţiune de 15 000 mile marine. După SUA,
armata turcă are cel mai mare număr de avioane F-16. Aviaţia turcă poate desfăşura misiuni în
centrul Europei şi este capabilă să zboare din Turcia până în SUA, traversând Oceanul Atlantic.
Forţele armate pot desfăşura operaţiuni în zone afectate de dezastre. Un mare avantaj al admiterii
Turciei în Uniunea Europeană este că această imensă şi modernă armată este compatibilă cu forţele
Uniunii şi cu cele ale NATO.
Admiterea Turciei în Uniunea Europeană ar însemna că importante resurse şi facilităţi
terestre, aeriene, navale şi de intelligence ar fi puse la dispoziţia Uniunii.
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Resursele comune şi interoperaţionalizarea –
o problemă de apărare şi securitate care trebuie rezolvată
Uniunea Europeană a făcut progrese spre o politică externă de securitate şi apărare coerentă
şi o gestionare eficientă a crizelor. Însă, Uniunea trebuie să devină mai activă în realizarea
obiectivelor sale strategice prin folosirea contactelor politice, diplomatice, militare şi civile,
comerciale şi de dezvoltare. O Uniune Europeană extinsă va avea responsabilităţi mai mari, va avea
mai multă importanţă politică. Pentru a-şi îndeplini aceste obiective este necesară transformarea
forţelor militare a tuturor statelor membre ale Uniunii, cât şi a candidaţilor.
Transformarea forţelor militare ale statelor Uniunii Europene şi ale candidaţilor într-unele
mai flexibile, mai mobile şi mai capabile să facă faţă noilor ameninţări, necesită mai multe resurse
pentru apărare, utilizarea mai eficientă a acestora şi standardizarea/omogenizarea armamentelor şi a
armatelor.
Folosirea în mod sistematic a fondurilor comune pentru securitatea şi apărarea Uniunii ar
reduce cheltuielile suplimentare şi, pe termen mediu, ar creşte capacităţile. Unul din aspectele
vizibile de astăzi este constituit de supremaţia militară americană în relaţia cu Uniunea Europeană.
Contrastul dintre capacităţile militare americane şi cele ale Uniunii Europene este tot mai pronunţat.
Acest aspect este evidenţiat de dificultăţile operaţionale dintre europeni şi americani în interiorul
aşa-numitului spaţiu de luptă digital. Nu este vorba aici doar de faptul că banii sunt cheltuiţi de către
americani într-un mod mai eficient. Problema este că europenii nu cheltuiesc banii împreună, ci
mai mult, reuşesc să obţină cea mai rea dintre situaţiile posibile, prin cheltuirea separată a
fondurilor pe echipamente, lucru care nu conduce decât la dublarea capacităţilor, astfel încât aceste
capacităţi sunt rareori interoperabile; de exemplu, avioanele britanice nu pot decola de pe
portavioanele franceze. În consecinţă, membrii Uniunii nu ating nici concentrarea de putere, nici
economiile de scară reuşite de Statele Unite. Însă, după cum se ştie, capacitatea de apărare înseamnă
scară şi concentrare. Duplicitarea, structurile militare separate şi lipsa interoperabilităţii între statele
membre/candidate ale UE, între UE şi SUA, înseamnă că întregul este, de fapt, mai mic decât suma
părţilor sale29.
Pentru a rezolva această problemă, politica europeană de apărare şi securitate trebuie să
cuprindă şi să integreze, într-un tot unitar, atât statele membre cât şi statele candidate. A devenit
evident că apărarea şi securitatea comună înseamnă politici unitare, planificare şi coordonare la
nivel de Uniune. Apărarea şi securitatea comună trebuie să prevaleze intereselor interne ale statelor
membre şi să devină de interes general, comunitar. În acest sens, Uniunea Europeană are nevoie de
politici de apărare şi securitate mai puternice, are nevoie de un sistem care să combine mai eficient
resursele statelor membre cu cele ale instituţiilor sale, are nevoie de un centru unic de comandă.
Eforturile diplomatice, dezvoltarea şi politicile de comerţ şi mediu ar trebui să urmeze
aceleaşi principii. În situaţiile de criză cea mai bună soluţie o reprezintă comanda unită.
O mai bună coordonare între acţiunile de politică externă şi politicile JAI (justiţie, afaceri
interne) este esenţială atât în lupta împotriva terorismului, cât şi în combaterea criminalităţii
organizate.
Politici coerente sunt necesare şi pe plan regional, în special pentru rezolvarea conflictelor.
Foarte rar problemele pot fi rezolvate de către o singură ţară, sau fără sprijin regional, aşa cum o
demonstrează experienţele din Balcani.
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ARHITECTURA IDEOLOGIILOR DE BAZĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
Daniela Cleopatra PÎRVULESCU∗
In this work I have pointed out the major elements that define the most important doctrinarian trends that are
present in the Romanian area, simultaneously offering examples from the European political realm.
The European political architecture will obviously determine and accelerate the doctrinarian clarifications in
the Romanian area, significantly reducing the variety of doctrinarian orientations and that linked to political parties ; it
is a procedure that will facilitate the national decisional processes.
The simplification and the homogenization of the decisional processes at the European level will be put into
practice by means of a parliamentary cooperation oriented towards the general European benefit, which is an
approach that will call for reconsidering some actions at the level of the national parliaments as well.
The identification of the particularities of the various ideological trends will enable us to know their position
in the sphere of national, regional and international security and defense.
The issues related to a nation’s security are managed by means of the skills and the institutional structures of
the state, by the way in which the political parties relate to the functions of the state, to the role and the dimension of its
involvement in managing that nation’s security.
The substantiation of the political decision relative to the issues of a nation’s security is also possible from the
interpretative viewpoint of the political ideologies or doctrines, in accordance with the development of the people’s
skills. All these impose to political parties to appeal, to an increasingly great extent, to some theoretical patterns that
should enable the assessment and the control of the social processes from inside these complexities.
The scientization of the decisions becomes more and more an objective necessity and the political people that
take on national responsibilities for managing the society must appeal to the scientific theories that may enable them to
proceed to this approach.

I. Creştin-democraţia europeană
După alegerile din anul 2004 a apărut o puternică mişcare de identificare, în spaţiul politic
românesc, a unei reprezentări a mişcării populare europene. Din România două partide – UDMR
(Uniunea Democrată a Maghiarilor din România) şi PNŢCD (Partidul Naţional Tărănesc Creştin
Democrat) (1996) – au dobândit deja statutul de membri asociaţi. După Congresul Partidului
Democrat, din vara anului 2005, s-a decis schimbarea orientării doctrinare şi au fost depuse toate
documentele pentru a deveni membri ai mişcării popular europene. În septembrie 2005 Partidul
Democrat a devenit observator al PPE, după ce cu câteva luni în urmă abandonase mişcarea
socialistă europeană.
Mişcarea popular europeană este bazată pe un curentul ideologic creştin-democrat,
promovând o orientare de centru-dreapta şi se bazează pe principiul „unitate în diversitate”. Ea şi-a
elaborat o serie de documente fundamentale care orientează acţiunile sale politice, mai ales la nivel
european, cele mai importante fiind:
►Statutul asociaţiei non-profit PPE;
►Programul de Bază – aprobat de Congresul PPE la Atena, noiembrie, 1992;
►Programul de Acţiune al PPE 2004-2009 – aprobat de Congresul PPE, din 4-5 februarie
2004;
►Modelul Social European – adoptat de Biroul Politic pe 4 martie 2005.
Preşedintele actual al Partidului Popular European, Wilfried Martens, susţine că „Partidul
Popular European este cel mai mare partid din cadrul Uniunii Europene. PPE este familia politică a
partidelor de centru dreapta, având rădăcini adînci şi puternice în istoria şi civilizaţia Europei, cu rol
de pionierat în proiectarea viitorului continentului nostru.
Familia politică a PPE a jucat un rol catalizator în elaborarea Constituţiei europene.
Dorim o Europă care să determine un viitor prosper şi sigur pentru toţi cetăţenii ei.”30
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În luna decembrie 1925 la Paris, Belgia, Germania, Italia, Franţa, Olanda, Luyemburg,
Austria, Elveţia, Cehoslovacia, Ungaria, Spania, Potugalia şi Lituania au participat la primul
Congres Internaţional al partidelor popular creştine. A fost stabilit „Secretariatul Internaţional al
Partidelor Democratice de Inspiraţie Creştină” având sediul la Paris. Acesta şi-a desfăşurat
activitatea pînă în anul 1939, cînd a început al doilea război mondial.
După război, cooperarea politică la nivel european s-a reluat şi la iniţiativa Partidului
Democrat Creştin Elveţian s-a definit „Noua Echipă Internaţională” (NEI). În Belgia, la
Chaudfontaine, în 1947, are loc Congresul NEI care şi-a propus activarea cooperării internaţionale
pentru consolidarea Europei, ca o entitate bazată pe cooperarea economică şi socială inter-ţări, în
vederea unei coexistenţe paşnice şi a respectului pentru drepturile omului, libertate şi progres social.
NEI, ca o instituţie dinamică implicată în mişcarea europeană, a participat la pregătirea
organizării vestitului „Congres al Europei”, ţinut la Haga în 1948. În anul 1953, în cadrul Adunării
Parlamentare Europene, şase state fondează primul Grup creştin democrat european. În anul 1965
NEI devine Uniunea Europeană Creştin Democrată (UECD) iar italianul Mariano Rumor a fost ales
Preşedinte, alături de belgianul Leo Tindemans care a fost desemnat secretar general.
În anul 1970, are loc stabilirea, în cadrul UECD, a conferinţelor permanente la nivelul
preşedinţilor şi a secretarilor generali a partidelor creştin democrate din cadrul statelor membre ale
Comunităţii Europene, iar în anul 1972 este stabilit „Comitetul Politic” al Partidelor Creştin
Democrate din Comunitatea Europeană cu scopul îmbunătăţirii coordonării politicii şi cooperării
europene.
În anul 1975 se înfiinţează Grupul de Lucru al „Partidului European” cu scopul de a realiza
un proiect de statut european al partidelor creştin democrate. Raportori au fost desemnaţi Wilfried
Martens (Belgia) şi August Lűckner, preşedintele Grupului Creştin Democrat din Parlamentul
European.
„Comitetul Politic” a aprobat, pe 8 iulie 1976 la Luxemburg, în unanimitate statutele
Partidelor Populare Europene. Leo Tindemans a fost ales Preşedinte al PPE. Ca membri fondatori
au fost partide din Germania (2), Belgia(2), Olanda(3), Franţa(1), Irlanda(1) Italia(1) şi
Luxemburg(1).
În anul 1978 la Bruxelles, în cadrul primului Congres, a fost adoptat Programul Politic al
PPE şi italianul Giuseppe Petrili a fost ales secretar general, iar în anul 1979, al II-lea Congres a
decis asupra Platformei Program cu care s-a participat la primele alegeri directe pentru Parlamentul
European; PPE a câştigat 107 locuri din 419.
Ca efect al accederii Greciei în Comunitatea Europeană, în 1981, numărul
europearlamentarilor creşte la 434, din care 109 aparţin PPE. Portughezul Diogo Freitas do Amaral
este ales Preşedinte al UECD. După alegerile din Grecia(1982) numărul membrilor parlamentarilor
populari europeni creşte la 117.
În anul 1986 după admiterea Spaniei şi Portugaliei numărul europarlamentarilor devine 518.
Patru partide (din Portugalia, Spania, Catalabia, ţara Bascilor) devin membre ale PPE, astfel că
numărul parlamentarilor PPE creşte la 118.
În anul 1991, Partidul Popular Spaniol devine membru al PPE iar partidele creştin
democrate din Austria, Suedia şi Malta sunt admise ca membre asociate ale PPE. Un an mai târziu,
grupul PPE ajunge la 162 membri. În cadrul Congresului de la Atena este adoptat „Programul de
Bază”.
La Congresul al X-lea, din anul 1993 de la Bruxelles, este adoptat Programul de Acţiune
„Europa 2000-unitate în diversitate” pentru alegerile europarlamentare.
Un eveniment important în viaţa politică europeană a avut loc în anul 1994 cînd se
înfiinţează Comitetul Regiunilor, un nou organism al UE, iar Grupul PPE se formează în cadrul
acestuia cu 85 de membri conduşi de belgianul Jos Chabert. Europarlamentarii populari ocupă 125
de fotolii la care se vor alătura şi parlamentarii britanici şi francezi, mărind Grupul la 157 de
membri.
În anul 1996 se pun bazele Asociaţiei PPE pentru Afaceri Independente şi Economice; în
anul 1999 se adoptă programul de Acţiune 1999-2004 cu tema „Pe calea spre secolul XXI” iar în
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anul 2001, la Berlin are loc al XIV-lea Congres al PPE având ca document de bază „O Uniune a
Valorilor”.
Partidul Popular European este o asociaţie non-profit care are la bază un statut, din care vom
prezenta câteva elemente care ne vor permite să evaluăm această construcţie politică cu cele bazate
pe ideologiile tradiţionale.
În conformitate cu art.1 din statut „Asociaţia este o alianţă a partidelor politice la nivel
European şi se numeşte „Parti populaire européean/Europse Volkspartij/Europäische Volkspartai/
European People’s Party” cu abrevierile „PPE/EVP/EPP”. Acest nume trebuie să fie însoţit
întotdeauna, sau precedat, de expresia „asociaţia non-profit internaţională”.31
Această asociaţie funcţionează în temeiul titlului III al Legii din 27 iunie 1921 referitoare la
asociaţiile non-profit, fundaţii şi asociaţii internaţionale non-profit şi îşi propune următoarele
obiective:
►promovarea şi protejarea strînsă a colaborării dintre membri în vederea implementării
politicii lor comune la nivel european,
► încurajarea şi organizarea unor acţiuni comune la nivelul membrilor din Europa,
► să acţioneze pentru realizarea unei democraţii libere şi pluraliste, respectarea drepturilor
omului, a libertăţilor fundamentale şi a supremaţiei legii în baza unor programe comune;
► promovarea procesului de unificare şi integrare federală în Europa, ca element de bază al
Uniunii Europene.
Pentru atingerea acestor obiective şi în vederea stabilirii, dezvoltării, implementării şi
promovării politicilor sale, asociaţia va organiza numeroase discuţii şi forumuri decizionale,
evenimente majore şi acţiuni concrete în acord strict cu principiile democratice şi problemele
publicate din toate domeniile.
În contextul responsabilităţilor lor naţionale, membrii asociaţiei îşi pot păstra numele,
identitatea şi libertatea de acţiune.
Congresul, care este forumul decizional suprem, se întruneşte o dată la trei ani şi stabileşte,
similar Congreselor naţionale, toate politicile şi programele majore, alegînd şi Preşedintele
asociaţiei.
La ora actuală există grupuri de lucru pentru politica europeană, economie şi politica
socială, lărgirea şi membrii PPE, politica agricolă comună, politica externă şi de securitate.
Documentul intitulat “Programul de bază” a fost adoptat în cadrul Congresului al IX-lea al
PPE, care a avut loc la Atena în noiembrie 1992. El constituie un document programatic care îşi
propune realizarea unei radiografii a Europei şi propune soluţii la noile oportunităţi politice,
economice şi sociale. Documentele elaborate ulterior caută să adapteze acest document la
modificările mediului european şi să identifice cele mai perfomante soluţii, în cadrul grupurilor de
lucru sau a comisiilor permanente.
Principala orientare a programului se referă la o nouă societate europeană prin identificarea
unei noi societăţi întrucât sfîrşitul confruntărilor ideologice, politice şi militare dintre Vest şi Est au
permis apariţia unor oportunităţi noi, menite să permită înţelegerea şi cooperarea între statele
europene. Misiunea de bază a PPE este identificarea şi valorificarea la maxim a acestora căci
perioada de modificări profunde generează probleme imponderabile, riscuri şi conflicte potenţiale.
Dispariţia marxism-leninismului, care a stat la baza societăţilor din Europa Centrală şi de
Est, nu semnifică sfîrşitul ideologiilor căci competiţia ideologică a fost transferată pe alte nivele,
astfel:
=>Doctrina liberală prezintă o serie de avantaje întrucât economia de piaţă a permis dezvoltarea
unui standard de viaţă pe care alte sisteme politice nu l-au realizat. Neoliberalismul,însă, ignoră
dimensiunea socială a economiei de piaţă libere, determinînd conflicte şi confruntări, afectînd
solidaritatea care trebuie să constituie un element de bază al contextului internaţional.
=>Mişcarea ecologistă are o contribuţie pozitivă prin apelul la tot ceea ce este mai bun în fiinţa
umană, în vederea realizării unei calităţi superioare a vieţii. În cadrul acestei ideologii există riscul
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absolutizării valorilor naturale în detrimentul progreselor economiei şi tehnologiei, cu efecte
perverse asupra libertăţii de creaţie.
=>Naţionalismul, constituie răspunsul cel mai primejdios la căderea comunismului. El nu poate
fi acceptat mai ales atunci cînd neagă alte valori şi responsabilităţi, precum loialitatea faţă de statul
democratic şi drepturile minorităţilor.
=>Socialismul pare a fi primul moştenitor al comunismului, fiind fără îndoială unul handicapat
căci face apel la vechiul model al luptei de clasă şi la confruntarea claselor sociale sau, în cazul
social-democraţiei, se renunţă la lupta de clasă dar se menţine suspiciunea faţă de societatea civilă şi
grupurile intermediare, acordînd o prioritate excesivă Statului, care adesea “invadează” mediul
social.
=>Creştin-democraţia conştientizează limitele acestor ideologii şi respinge abordările pur
pragmatice a problemelor societale, dorind să ofere un răspuns adecvat celor care aspiră spre o
societate “umanizată”. Societatea nu trebuie să fie preocupată exclusiv de nevoile sale materiale
căci nevoile fiinţei umane, în totalitatea şi împlinirea ei, în cadrul arhitecturii noii societăţi, sunt
cruciale pentru realizarea unei existenţe benefice.
Iată de ce Programul PPE pentru o nouă societate europeană a avut şi are un număr mare de
adepţi.
Societatea europeană se confruntă cu evoluţii multiple şi contradictorii, care afectează
coeziunea internă, printre care semnalăm: migraţia masivă, decalajul dintre cei bogaţi şi cei săraci,
creşterea interdependenţelor ca efect al globalizării economice, accesul la cunoaşterea ştiinţifică şi
inovaţiile tehnologice, surse potenţiale de bunăstare, circulaţia informaţiilor, mai ales a celor
deformate de media, care poate determina manipulări şi invazia iraţionalului în politică.
Creştin-democraţia nu afirmă că deţine soluţii pentru toate problemele sesizate mai sus dar
îşi propune să acţioneze în baza semnalelor pozitive apărute, în aceste timpuri, în societate.
Încetarea conflictului dintre Est şi Vest va permite reducerea cheltuielilor pentru apărare eliberînduse resurse financiare importante pentru dezvoltarea naţiunilor.
Realizarea unui consens acţional se poate realiza mai uşor în cadrul organismelor
internaţionale, concomitent cu edificarea unei noi ordini mondiale juridice. Creştin-democraţia
susţine dezvoltarea democraţiei parlamentare iar modelul occidental de obţinere a consensului
uneşte economia socială de piaţă cu democraţia, obţinînd succese notabile. Acceptarea explicită că
această combinaţie între libertăţile politice şi economice este realizabilă în lume constituie un gest
încurajator şi un stimul decisiv de a rămîne fidel şi încrezător în acest model.
Cetăţenii Europei au percepţii diferite şi chiar contradictorii asupra valorilor, în general
asupra realităţii actuale cum ar fi retragerea în cadrul unor sfere private, creşterea materialismului,
individualismului şi cinismului simultan cu colapsul idealurilor universale, simultan decizia asupra
problemelor specifice societăţii în corelare cu aspiraţia spre propria viaţă, în baza unor valori
precum responsabilitatea, loialitatea şi grija pentru securitate.
O trăsătură definitorie a creştin-democraţiei este aceea că situează omul în centrul atenţiei:
omul este subiect şi nu obiect al istoriei, fiecare este o fiinţă umană unică, de neînlocuit, liberă prin
natura ei şi aptă să transceadă, fiecare membru al societăţii depinde de ceilalţi, motiv pentru care
trebuie să fie un factor constructiv al societăţii, libertatea este inerentă fiinţei umane, adică fiecare
are dreptul şi obligaţia de a fi pe deplin răspunzător de sine şi de acţiunile sale şi să împartă
responsabilitatea cu cei din jur, este respinsă orice formă de totalitarism, fiecare are aceeaşi
demnitate şi suntem,prin natură,egali cu toţii.
Acţiunile politice ale creştin-democraţiei au la bază valorile universal aplicabile,
fundamentale, interdependente şi egale ca importanţă precum libertatea şi responsabilitatea;
egalitatea fundamentală; justiţia şi solidaritatea.
Valorile fundamentale trebuie aplicate nu doar în sfera politcă ci şi în cele economie, viaţa
socială şi culturală iar justiţia şi solidaritatea socială se realizează printr-un parteneriat şi
participarea la toate nivelurile – privat, naţional şi internaţional. În baza acestor principii viziunea
creştin-democraţiei asupra societăţii are la bază principiul subsidiarităţii.
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Principiul subsidiarităţii susţine exercitarea puterii la nivelurile care corespund cerinţelor de
solidaritate, eficienţă şi de participare a cetăţenilor, adică să fie modalitatea cea mai eficientă şi
apropiată de individ. Cerinţele care pot fi realizate la un nivel nu trebuie transferate la un nivel
superior iar, pe altă parte, principiul subsidiarităţii semnifică faptul că nivelul superior trebuie să
ajute nivelul inferior să-şi atingă obiectivele.
Principiul are la bază premisa că societatea poate fi construită în libertate, autorităţile
publice trebuie să respecte întotdeauna drepturile omului şi libertăţile fundamentale, să recunoască
autonomia relativă a grupurilor sociale şi să nu respingă iniţiativa privată doar dacă este
neperformantă sau nu există.
PPE, din perspectiva acestui principiu, susţine realizarea şi întărirea unor convenţii intra- şi
internaţionale şi a unor organisme în care se pot identifica răspunsuri colective la problemele lumii
actuale. În acelaşi spirit PPE încurajează activităţile ONG-urilor şi crearea asociaţiilor de orice
formă.
Consecinţa generală a aplicării principiului subsidiarităţii este recunoaşterea permanentă a
particularităţilor şi caracteristicilor specifice a fiecărei persoane şi comunităţi, simultan cu afirmarea
acestora ca parte a comunităţii universale a existenţei umane.
Creştin-democraţia consideră democraţia ca o condiţie vitală pentru evoluţia indivizilor iar
participarea fiecărei persoane la viaţa publică şi la deciziile care-l privesc pe el, sau pe reprezenanţii
săi, ca un element esenţial al democraţiei.
Limitele impuse de principiul subsidiarităţii determină separarea specifică a puterilor prin
evitarea concentrării acestora, iar fiecare autoritate trebuie să conştientizeze că este în slujba
cetăţeanului şi nici un stat nu poate folosi ca pretext respectarea suveranităţii sale pentru a viola
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor sau comunităţilor. PPE doreşte să sprijine
realizarea unei lumi bazată pe libertate şi solidaritate, în care fiecare persoană este privită ca o fiinţă
umană în întregul şi complexitatea ei.
Creştin-democraţia subliniază nevoia de a separa, de a realiza diferenţieri între rolurile
Bisericii şi ale Statului în societate, între religie şi politică. Ea reafirmă legătura existentă între
valorile creştine şi idealurile democratice despre libertate, egalitate fundamentală între oameni,
justiţie socială şi solidaritate. Aceste principii şi valori constituie “axa “ gândirii şi acţiunii politice a
PPE. Ca partid, creştin-democraţia este clar non-confesională iar PPE este fundamental un partid
politic al valorilor.
Programul de bază pentru perioada 2004-2009, a fost aprobat de către Congresul PPE din 45 februarie 2004 şi impune proiectarea şi derularea unei viziuni şi a unui proiect politic care să
ofere soluţii provocărilor secolului XXI, urmărindu-se două obiective fundamentale:
◊ realizarea concilierii democratice între instituţiile Europei şi cetăţenii ei, însoţită de
reconcilierea economică între spiritul intreprinzător şi cel de solidaritate, plasînd în centrul
modelului social principiul responsabilităţii; trebuie realizată reconcilierea între identitate şi
pluralitate, între ideea de naţiune şi cea de Europă prin crearea Uniunii Europene sub forma unei
federaţii a statelor şi a cetăţenilor, iar, finalmente, trebuie realizată o reconciliere între om şi natură,
prin asumarea unei politici autentice de dezvoltare sustenabilă, nu doar din punct de vedere al
mediului ci şi a populaţiei, societăţii şi economiei.
◊ realizarea măsurilor asiguratorii pentru drepturile omului de mâine, prin declararea
constantă a ambiţiei de reintroducere a fiinţei umane ca mijloc, finalitate, obiect şi subiect al
politicii europene.
Viziunea PPE, umanistă şi personalizată asupra societăţii, determină fundamentarea
doctrinei politice pe patru teme de bază:
=> demnitatea fiecărei fiinţe umane,
=> susţinerea familiei,
=> economia socială de piaţă,
=> construirea unei Europe federale descentralizate, cooperare internaţională şi
multilateralism.
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PPE susţine dezvoltarea unei economii dinamice, competitivă, bazată pe solidaritate şi
generatoare de locuri de muncă. Implementarea oportună a “Strategiei Lisabona”, urmăreşte ca
Europa să devină economia cea mai competitivă din lume, bazată pe cunoaştere.
Într-o piaţă globală deschisă, competitivitatea este esenţială pentru performanţa economică,
raţiune pentru care PPE îşi propune prioritate pentru cercetare şi inovare, educaţie şi pregătire de
înaltă calitate, focalizată pe cunoaştere şi reducerea costurilor.
Creştin-democraţia promovează modelul economic, este generator de locuri de muncă, prin
intensificarea reformelor şi investiţii în capitalul uman.
PPE consideră perspectiva generaţiei tinere ca fundamentală pentru procesul integrării
europene, identificînd în aceasta viitorul Europei, ea fiind chemată să participe în mai mare măsură
la procesele decizionale continentale.
Articolul J.1 din Tratatul de la Maastricht a stabilit necesitatea realizării unei politici externe
şi de securitate comune. Bazată iniţial doar pe cooperarea interguvernamentală ea şi-a demonstrat
rapid limitele. PPE consideră că eficienţa politicii comune externe şi de securitate impune
clarificarea procedurilor decizionale şi promovarea unor obiective identice şi pe plan extern,
referitoare la libertate, pace şi securitate, crearea egalităţii de oportunitate, dezvoltarea sustenabilă,
democraţie, respect faţă de drepturile omului şi buna guvernare etc.
Avînd în vedere locul ocupat în economia globală, Uniunea Europeană nu-şi poate neglija
responsabilităţile de apărare şi nici nu le poate transfera doar SUA – care să asigure securitatea
mondială – mai ales atunci cînd este vorba de interesele sale.
Realizarea unei politici spaţiale europene autentice constituie una din provocările
tehnologice de bază ale UE iar implementarea acestora va îmbunătăţi şi domeniul informaţiilor
militare. Din aceste raţiuni PPE susţine puternic programul de sateliţi Galileo – din clasa similară
GPS-ului american – chiar dacă aspectele militare nu sunt pe deplin acceptate.
I.1. Modelul Social European (MSE)
Biroul Politic al PPE a aprobat pe 4 martie 2005 un documentul de lucru intitulat „Pentru
mai multă creştere, prosperitate şi locuri de muncă în Europa!”, document care susţine că acest
MSE va putea supravieţui doar dacă va fi reformat fundamental. Modelul îşi are rădăcinile în
gândirea creştin-socială şi are la bază valorile precum performanţa şi justiţia socială, competiţia şi
solidaritatea, responsabilitatea personală şi securitatea socială. Problema actuală o constituie
combinarea forţelor puternice ale pieţei cu dinamismul economic, umanismul şi responsabilitatea
socială.
MSE trebuie să identifice echilibrul optim între avantajul beneficiilor oferite de noile forţe
ale pieţei şi abilitatea societăţilor europene de a le integra, concomitent cu prezervarea sistemului
propriu de valori.
„Agenda Lisabona”, validată în anul 2000, a constituit punctul de pornire al reformelor în
vederea creării mai multor locuri de muncă în Europa şi protejarea prosperităţii. Ca cel mai
important arhitect al economiei sociale de piaţă din Europa, PPE este decis să facă tot posibilul să
implementeze măsurile agreate la Lisabona, atât la nivel European, naţional cât şi regional.
Europa trebuie să dezvolte piaţa serviciilor, sectorul serviciilor inovative trebuie să devină
un sector cheie pentru generarea locurilor de muncă, apariţia unor noi antreprenori şi creşterea
economică.
O Europă competitivă global este posibilă doar dacă se generează o competiţie continentală
corectă iar statele-membre îşi restrîng cheltuielile publice şi le direcţionează pentru generarea
creşterii economice.
PPE consideră că dinamismul şi adaptarea la provocările globalizării sunt perfect
compatibile cu principiul solidarităţii. Pacea socială şi stabilitatea politică sunt, în egală măsură,
esenţiale pentru procesele economice. PPE este convins că MSE trebuie reconsiderat fundamental
pentru a deveni unul din pilonii politicii sale; el trebuie adaptat la modificările globale, învingînduse inerţia şi incapacitatea reformatoare.
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Diversitatea şi tradiţiile statelor-membre vor fi respectate în procesul de dezvoltare a MSE
iar modificările vor ţine seamă de noul stil de viaţă şi modelele lucrative, încurajînd cetăţenii să
devină mai responsabili, fără a neglija principiul solidarităţii. Flexibilitatea pieţei muncii trebuie să
fie în concordanţă cu nevoile vieţii de familie şi grija faţă de copii. Va fi urmărit echilibrul dintre
securitatea locurilor de muncă şi condiţiile de lucru flexibile, corespunzător diferitelor contexte ale
lumii globalizate.
Sistemul de securitate social, în viitor, trebuie să se sprijine pe protecţia de la riscurile
profesionale până la cele de boală, accidente, şomaj şi pensionarea definitivă şi o protecţie privată
personală împotriva riscurilor minore şi a securităţii financiare la bătrîneţe.
Din perspectiva evoluţiei demografice europene, sistemul bazat doar pe solidaritate nu va fi
pe deplin capabil să ofere securitate financiară atotcuprinzătoare la bătrîneţe. În consecinţă, sistemul
trebuie adaptat prin accentuarea creşterii economice, creşterea numărului de salariaţi, realizarea
unui mediu familiar prietenos şi a condiţiilor de lucru neostile, simultan cu educaţia de durată,
pentru ambele sexe, alături de prelungirea perioadei active din viaţa cetăţenilor.
Reforma regulilor pieţei muncii sau a sistemelor de securitate socială nu poate fi realizată
doar de către guverne, singure; este necesară implicarea şi a partenerilor sociali, care au, atît la nivel
naţional cît şi european, dreptul de a participa la procesele decizionale. PPE face apel la partenerii
sociali să-şi exercite cu responsabilitate rolul lor în procesul remodelării societăţii europene.
PPE este pe deplin convins de potenţialul de creare a locurilor de muncă de către
intreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi susţine implementarea propunerilor Comisiei UE
referitoare la reducerea birocraţiei, atît la nivel naţional cît şi european.
Europa, dacă îşi propune să rămînă în competiţie cu alte regiuni ale globului, trebuie să
apeleze la o societate bazată pe cunoaştere, avînd o populaţie cu un înalt grad de educaţie şi
pregătire profesională. Doar în acest mod fiecare persoană poate să se pregătească singură pentru
cerinţele unei economii high-tech şi folosirea acestei pregătiri în propriul beneficiu.
Învăţarea limbilor străine este esenţială pentru mărirea mobilităţii forţei de muncă iar
programele existente – ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, YOUTH, MUNDUS
şi E-learning – sunt importante în susţinerea acestui proces. UE îşi propune ca în perspectivă 2%
din buget să fie alocat educaţiei în colegii sau universiatăţi, realizîndu-se premisele favorabile unei
baze largi educaţionale de performanţă.
PPE propune redenumirea „Strategiei Lisabona” în „Agenda Lisabona pentru Dezvoltare,
Prosperitate şi Ocupaţie”, care să nu constituie o simplă cosmetizare a documentului original ci să
includă implementarea adecvată a strategiilor şi a instrumentelor politice. În vederea evalurii
periodice a acestui demers, PPE propune ca în raportul de primăvară al Consiliului să fie analizate
obiectivele specifice fiecărui membru, în vederea întăririi responsabilităţii fiecăruia în parte.
Aceste obiective specifice, uşor identificabile şi înţelese de cetăţeni, pot fi analizate în
dezbateri publice în vederea cuantificării paşilor realizaţi, a identificării succeselor sau insucceselor,
pentru realizarea unei mai bune înţelegeri a problematicii, a urgenţei şi al susţinerii „Agendei
Lisabona”. Aceste obiective pot include „hărţile naţionale”, cu etapele şi deciziile necesare, alături
de termenele scadente.
Doar în acest mod „noul cetăţean al Europei” va şti ce este de făcut, de către cine, care este
rolul său şi va putea evalua performanţele procesului. El devine astfel un „jucător” istoric, stăpîn pe
devenirea sa, într-o mediu social prietenos şi solidar cu el.
II. Socialiştii europeni
Partidul Socialiştilor Europeni (Party of European Socialists; Parti socialiste européen;
Sozialdemokratische Partei Europas este un partid politic European care este compus din 33 de
partide social-democrate, socialiste şi laburiste din statele membre ale Uniunii Europene plus
Norvegia.Partidul Social Democrat din România, este membru cu drepturi depline al PSE-ului.
PSE-ul a fost fondat în 1992 la Haga ca succesor al Confederaţiei Partidelor Socialiste a
Comunităţii Europene. Preşedintele actual al partidului este Poul Nyrup Rasmussen, fostul primministru al Danemarcei.
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PSE-ul este al doilea cel mai mare partid din Parlamentul European, cu 201 de membri.
Pentru democraţia socială europeană provocarea cea mai importantă, care solicită răspuns,
este de a demonstra dacă logica responsabilităţii naţionale, sau europene, va reuşi să se armonizeze
cu logica liberalizării “fără frontiere”.
Ca mişcare politică, socialismul trebuie să vizeze un proiect global şi integrat al
transformărilor sociale, gestionând consensul pornind de la contradicţie şi procesul de integrare
pornind de la variante iniţial conflictuale.
Socialiştii au sesizat apariţia fenomenului de globalizare 32 , care determină efecte atât
pozitive cât şi negative. Eficienţa economică crescândă, stimularea comerţului mondial şi al
producţiei, apariţia unor produse şi servicii tot mai performante, emergenţa unor noi oportunităţi ale
pieţelor sunt apreciate a constitui latura benefică a acestui fenomen.
Efectele negative – dezordinea financiară, dezvoltarea inegală, rata crescută a şomajului,
inegalitatea şi excluderea socială – impun realizarea unui sistem nou de responsabilitate colectivă.
Globalizarea a sporit puterea corporaţiilor cu activităţi transnaţionale, a manipulatorilor pieţelor
externe de schimb şi a organizaţiilor internaţionale, în dauna guvernelor, a intereselor statelor, a
cetăţenilor şi a procesului democratic.
Internaţionala Socialistă apreciază că democraţia politică trebuie să primeze asupra
oligarhiei economico-financiare. Noul sistem de responsabilitate colectivă urmăreşte readucerea
deciziilor politice în sfera guvernelor alese şi recâştigarea autorităţii acestora în faţa electoratului.
Abordarea globalizării se poate realiza responsabil, prin reglementare politică, şi
ultraliberal, prin globalizarea sărăciei. Comisia privind Guvernarea Globală, condusă de Ingvar
Carlsson şi Shridath Ramphal a conchis: fără o gestiune globală performantă, securitatea umană va
fi în pericol.
Din perspectiva social-democrată, democraţia înseamnă dreptul la alternanţa la putere, iar
democraţia efectivă înseamnă că partidele politice trebuie să fi capabile să implementeze programe
alternative de guvernare. Democraţia impune ca sistemul politic să asigure accesul la beneficii
tuturor grupurilor sociale.
Un nou model al Europei, susţin socialiştii, trebuie să permită ca Statul şi Piaţa să se
echilibreze reciproc, să prevină conflictele, să realizeze – ca actori internaţionali de prim rang –
asumarea responsabilităţilor în raport de acţiuni pe care statele, singure, nu le pot realiza.
Componenta socială a acestui model va conţine principiul salariului naţional minim şi dezvoltarea
politicilor pe baza progresului general.
Europa, au afirmat socialiştii la New York în anul 1996, este chemată să contribuie la
reglementarea economiei mondiale – contracarând excluderea socială, eroziunea serviciilor publice
şi protecţia consumatorilor – în care cunoaşterea trebuie să devină factor strategic de realizare a
unor noi identităţi, naţionale şi regionale.
Un moment foarte important pentru social-democraţia europeană l-a constituit “Seminarul
regional european al Comisiei pentru Progresul Global” organizat de Internaţionala Socialistă la
Berlin, 17-18 iunie 1998, care a luat în dezbatere perspectivele politicii social-democrate în Europa
în funcţie de procesul globalizării.
Felipe Gonzales, fost preşedinte al Comisiei pentru Progres Global, în cadrul intervenţiei
sale intitulată “Europa şi globalizarea. Elaborarea unui proiect pentru Europa”, afirma: “consider
că prea adesea stânga a fost tentată să se refugieze în discuţii asupra principiilor pentru a nu fi
nevoită să găsească răspunsuri la probleme reale”.33
El consideră că trei fenomene vor modifica standardele juridice care definesc astăzi relaţiile
internaţionale: globalizarea economică, globalizarea şi creşterea rapidă a mişcărilor de capital şi
revoluţia tehnologică. Referindu-se la impactul fenomenelor globale, mai sus menţionate, asupra
statului-naţiune este semnalată realizarea unui transfer de suveranitate către Europa; modul în care
sunt exercitate competenţele, cedate de către fiecare stat, prezintă în mod vizibil un deficit de
32

***Declaraţia Internaţionalei Socialiste privind economia mondială, adoptată la al XX-lea Congres – New York, 911 noiembrie 1996.
33
* * * “SINTEZE” – Documentar editat de Institutul Român de Studii Social-Democrate, Bucureşti, nr. 6/2000, p. 5.
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democraţie. Structura statului-naţiune trece printr-o dublă criză: una supranaţională şi una
internaţională, antrenând descentralizarea internă. Dimensiunea supranaţională ridică un semn de
întrebare în ce priveşte aspectele materiale care servesc la definirea statului.
Pentru socialiştii europeni problemele legate de rolul politicului şi al autorităţilor publice, pe
de o parte, şi modalitatea de organizare a comunităţii internaţionale în controlul globalizării, pe de
altă parte, constituie teme de mare complexitate şi cu ample consecinţe în viitorul apropiat. Ei sunt
conştienţi că a guverna în majoritatea ţărilor din Europa nu este sinonim cu a guverna Europa;
pentru acest proces se impune elaborarea unui program de guvernare social pentru Europa.
Felipe Gonzales constată că “există tendinţa de a ne îndepărta unii de alţii mai degrabă
decât a ne uni în plan politic, pentru a juca un rol în protejarea a ceea ce suntem şi în apărarea
valorilor pe care le întruchipăm – solidaritate, pace şi cooperare”.34
Referindu-se la procesul de globalizare, Gerhard Schrőeder, fost cancelar al Germaniei şi
preşedinte al Partidului Social-Democrat, remarcă posibilitatea ca cei care participă la deciziile
economice cu impact asupra globalizării, să fie tot mai puţin influenţaţi de politic, realizându-se o
reală prăpastie, atât la nivel naţional cât şi internaţional, între cei care elaborează deciziile
economice şi cei care trebuie să suporte consecinţele lor. În aceste condiţii sunt create premisele ca
“politicul să fie dominat de economic” şi se impune, de urgenţă, identificarea şi realizarea unui
raport optim între sfera economică şi cea politică. Socialiştii germani susţin un proiect de “alianţă în
acţiune”, ca model posibil de cooperare, capabil să coaguleze principalii agenţi macroeconomici
(patroni, sindicate şi stat) pentru orizonturi de timp strategice, în baza definirii voluntare, de fiecare
agent, a sarcinilor specifice.
Din orizontul problematicii luării deciziilor politice, Joaquin Almunia, fost secretar al
Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, consideră că dificultăţile se acumulează atât în activităţile
instituţiilor Uniunii Europene, cât şi în procesul de luare a deciziilor la nivel european. Este evident
că, cu cât Uniunea se va extinde mai mult, cu atât luarea deciziilor va deveni mai dificilă. El
propune abordarea pragmatică a necesităţii adaptării, printr-o nouă abordare la realitatea noului
secol, având drept obiective controlul democratic, managementul şi participarea la deciziile majore.
Realitatea europeană, apreciază Antonio Guterres, fost prim-ministru al Portugaliei şi
secretar general al Partidului Socialist, impune ideologiei social-democrate o armonizare rapidă a
principiului solidarităţii cu recunoaşterea spiritului de iniţiativă. În condiţiile în care ţările au
realităţi sociale diferite identificarea unui model social european trebuie să depăşească câteva
obstacole, astfel:
•
necesitatea de a găsi o sinteză convenabilă şi oportună între flexibilitate şi securitate;
•
necesitatea unor instituţii care să realizeze managementul economic, la nivel
european, prin intermediul cărora să se anticipeze/reacţioneze la viitoarele şocuri economice;
•
necesitatea apariţiei unor lideri de talie europeană care să susţină proiecte de
anvergură continentală;
•
necesitatea unor mecanisme adaptate unei democraţii moderne care să includă fluxul
comunicării şi informaţiei, permiţând organizarea echitabilă a societăţii;
•
necesitatea unei politici explicite pentru Europa şi a unor reforme instituţionale.
Fostul prim-ministru al Israelului, Shimon Peres, consideră că trecerea de la suveranitate la
globalizare presupune ca economia să capete o dimensiune globală, fenomen care include şi
problemele politice şi militare. Globalizarea nu este doar economică, ci şi strategică. În acest
context şi pericolele circulă libere iar la problemele transnaţionale soluţiile nu pot fi elaborate de pe
poziţii naţionale. “Instituţiile pe care le avem sunt pentru o lume care nu mai există iar noi trebuie
să găsim răspunsuri pentru o nouă eră”, conchide Shimon Peres.35
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Ultima fază a evoluţiei partidelor social-democrate începe în anii ’80 şi se caracterizează
prin “americanizarea” partidelor,36 fenomen în care trăsăturile partidului de clasă, şi de masă, se
limitează la adoptarea modelului partidelor americane, caracterizate prin:
=>diminuarea activităţii ideologice şi accentuarea pragmatismului;
=>prioritatea acordată tacticii pe termen scurt, în defavoarea strategiei pe termen lung;
=>personalizare politică, prin concentrarea activităţii asupra mitului liderului (la care se
renunţă ulterior);
=>concentrarea activităţii de partid la vârf “în spatele uşilor închise”;
=>devalorizarea calităţii de membru de partid şi reducerea lui la un simplu cotizant-votant;
=>orientarea spre publicul general şi nu spre o clasă socială specifică;
=>contactul strâns cu acest public în timpul campaniilor electorale;
=>preocuparea supremă : cucerirea puterii prin obţinerea a cât mai multe voturi; =>accesul
tot mai larg al asociaţiilor economice şi a grupurilor de presiune la factorii de decizie politici.
III. Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Programul liberalilor şi democraţilor pentru Europa îşi propune un set de 10 priorităţi
politice, astfel:
◊ Promovarea păcii printr-o Uniune a popoarelor, care să respecte diversitatea identităţilor
lingvistice şi culturale şi care să fie deschisă tuturor statelor europene ce îndeplinesc criteriile de
aderare.
Este susţinută o Uniune capabilă să ia eficient decizii în vederea aplicării valorilor şi
obiectivelor stabilite de comun acord. In acest sens, este esenţială ratificarea şi intrarea în vigoare a
unui text clar asupra împărţirii responsabilităţilor şi reforma instituţională.
◊ Consolidarea UE ca actor mondial, printr-o mai bună sinergie a dimensiunilor sale politică
şi economică. Europa trebuie să se exprime cu o singură voce asupra problemelor mondiale. Se
susţine cu tărie o Politică Externă şi de Securitate Comună , care să promoveze o nouă eră de pace,
democraţie şi securitate, mai ales în zona mediteraneană, dar şi în celelalte zone, un rol important în
acest sens revenind acordurilor de comerţ şi cooperare cu terţe state; este necesară consolidarea
capabilităţilor Uniunii Europene de menţinere a păcii.
◊ Deschiderea, democratizarea şi responsabilizarea instituţiilor Uniunii Europene şi o mai
bună explicare şi justificare a relevanţei activităţii lor pentru publicul european. Europa trebuie să se
apropie mai mult de cetăţenii săi, să le explice mai bine valoarea adăugată pe care politicile Uniunii
o au pentru drepturile lor, pentru prosperitatea şi securitatea lor. Trebuie, de asemenea, să fie
implicate mai mult parlamentele naţionale în responsabilizarea miniştrilor pentru deciziile luate la
Bruxelles. Europa trebuie să tindă spre o funcţionare mai eficientă şi mai puţin birocratică, spre o
strategie de comunicare mai profesionistă şi mai obiectivă.
◊ Garantarea drepturilor fundamentale pentru toţi cetăţenii europeni , anularea oricărei
forme de discriminare, într-o Europă a minorităţilor. În lupta comună împotriva crimei organizate şi
a terorismului internaţional va fi menţinută mereu trează vigilenţa împotriva oricăror forme de
erodare a libertăţilor individuale.
◊ Promovarea educaţiei la toate nivelele, considerând că scopul societăţii trebuie să fie
realizarea deplină a potenţialului fiecărui individ. Este esenţială sprijinirea, la nivel european, a
oamenilor de ştiinţă şi a cercetătorilor, a transferului de tehnologie, a investiţiilor în cunoaştere, în
tehnologii care să respecte mediul înconjurător şi în reţele de cercetare şi dezvoltare.
◊ Consolidarea guvernării economice după introducerea monedei unice, euro. O politică
economică comună trebuie să vizeze prosperitatea, competitivitatea, crearea de noi locuri de muncă,
menţinerea unui model social european viabil, prin modernizarea economiei europene şi încurajarea
dezvoltării unei societăţi inovative. În această perspectivă economia europeană trebuie restructurată
pentru a garanta un mediul stabil şi competitiv, care să permită companiilor să investească în
36
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innovaţie, să creeze noi locuri de muncă, să faciliteze mobilitatea forţei de muncă şi care să asigure
o piaţă unică pe deplin funcţională pentru bunuri, servicii, capital şi persoane.
◊ Garantarea utilizării adecvate a banilor contribuabililor, combaterea fraudei, eliminarea
birocraţiei excesive şi reformarea sistemului de resurse proprii pentru bugetul UE pentru a-l face
mai transparent, progresiv şi echitabil.
◊ Asumarea de către Europa a rolului de lider mondial în protecţia mediului.
◊ Valorificarea globalizării în folosul tuturor. Globalizarea are atât efecte pozitive cât şi
negative. Pentru depăşirea efectelor negative, Europa trebuie să susţină dezvoltarea durabilă a
ţărilor mai sărace atât prin promovarea unor politici de asistenţă mai generoasă şi mai bine
focalizată cât şi prin deschiderea accesului la pieţele europene ( în special la produse agricole) în
vederea diminuării sărăciei şi dobîndirea autonomiei pe termen lung. Trebuie eliminată guvernarea
ineficientă şi corupţia în ţările care beneficiază de ajutorul UE.
◊ Garantarea recunoaşterii totale şi consolidarea rolului regiunilor Europei, în special a celor
care dispun de puteri legislative şi stabilirea unei politici structurale care să dezvolte potenţialul
regiunilor europene mai slab dezvoltate.
IV. Mişcarea ecologistă europeană
Ca forţă electorală mişcarea ecologistă este tânără, apariţia ei fiind semnalată, pentru prima
oară, la începutul anilor ΄60. Primul partid ecologist european a apărut în Marea Britanie în anul
1973. Alegerile electorale europene din anul 1989 au fost un succes spectaculos al verzilor britanici,
aceştia obţinînd 15% din voturi; acest succes nu a permis, însă, ca vreun europarlamentar să
aparţină verzilor.
Ecologiştii germani sunt consideraţi a fi ‚, Mama’’ tuturor partidelor ecologiste, în ciuda
faptului că nu sunt nici cei mai vechi sau primul Partid Verde care au intrat într-un parlament
naţional. Importanţa lor este determinată de prezenţa lor vizibilă în parlamentul unei naţiuni
puternice europene. Momentul cel mai important a fost în anul 1983 cînd verzii au obţinut aproape
un milion de voturi şi au cîştigat 28 de locuri din cele 497 ale Parlamentului federal.
Apariţia a tot mai multe mişcări naţionale ecologiste a impus problema cooperării la nivel
continental. În aceste condiţii, în anul 1984 a apărut prima organizaţie europeană formată din
partidele verzi aparţinînd Beneluxului, Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Suediei şi Elveţiei.
Acestea s-au întîlnit la Liege, în Belgia, şi au pus bazele Coordonării Europene a Partidelor Verzi.
Dezvoltarea mişcării ecologice la nivel european a impus ca în anul 1993, la Helsinki în
Finlanda, să se pună bazele Federaţiei Europene a Partidelor Verzi.
Mişcarea verzilor promovează o nouă perspectivă a UE, elaborînd un concept de prevenire
a conflictelor şi a non-violenţei în Europa, susţinerea tranziţiilor în noile democraţii din Europa
Centrală şi de Est, participarea la dezvoltarea unei structuri globale alternative, în colaborare cu
verzii din toată lumea.
Bazele politice ale Federaţiei sunt date de Principiile de Orientare, adoptate de partidele
membre, astfel:
* Verzii europeni doresc eco-dezvoltare, prin adaptarea economiei la ceea ce mediul natural
poate tolera. Eco-dezvoltarea se sprijină pe democraţie, transparenţă, egalitate şi dreptul tuturor de a
se exprima şi participa pe deplin la procesele decizionale.
* Ecologiştii susţin un concept cuprinzător al securităţii globale, care nu se reduce doar la
dimensiunea sa militară. Abordarea propusă se concentrează pe prevenirea conflictelor armate, prin
gestionarea cauzelor războiului şi identificarea căilor de elaborare a unor rezoluţii care aduc pacea.
* Verzii susţin un nou model al locuitorilor, în care sunt fundamentale drepturile omului şi
drepturile minorităţilor, drepturile civile ale emigranţilor şi ale indivizilor. Drepturile fundamentale
ale omului includ dreptul la sănătate şi un mediu curat, educaţie gratuită, protecţie socială şi un
salariu decent; acest model vizează un mai mare control democratic şi deschidere a instituţiilor de
putere.
În cadrul Congresului Partidului Verde European, de la Geneva din 14 octombrie 2006, a
fost elaborat un amendament cu titlul Un viitor verde pentru Europa. Pentru ecologişti , Europa a
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însemnat întotdeauna – atât geografic cât şi politic - mai mult decât Uniunea Europeană. Din
momentul coordonării mişcării ecologiste (verzi) la nivel european , adică anul 1983, această
mişcare a evoluat constant iar la ora actuală ea include 35 de partide din 31 de state.
In această etapă, a globalizării, problemele de mediu şi cele sociale nu încep şi nu se termină
la graniţele ţărilor. Pentru mişcarea ecologistă a construi un zid şi a te focaliza doar pe ceea ce se
întâmplă peste hotare nu constituie o opţiune. Verzii consideră Europa ca un proiect al păcii iar
lărgirea sa constituie una din principalele pârghii ale acestui demers.
Modalitatea în care este organizat procesul de globalizare conduce la o adîncă temere în
cadrul populaţiei europene; certitudinile sociale s-au evaporat concomitent cu încrederea populaţiei
în principalele instituţii; principalele procese economice ale globalizării impun soluţii politice
adecvate iar politicienii europeni par a fi incapabili să convingă proprii cetăţeni referitor la
beneficiile acestui proces la nivel european. În ochii multora UE pare a fi un motor al proceselor
negative asociate globalizării.
Se impune o UE bine integrată politic şi economic, care să devină un actor indispensabil în
sfere politice fundamentale şi pentru obiectivele determinante ale ecologiştilor. Verzii doresc o
definire clară a acestor domenii şi doresc să fie implementate procese decizionale eficiente,
transparente şi democratice care să permită atingerea acestor obiective.
Pentru verzii europeni UE este un proiect al păcii şi un actor internaţional în slujba păcii şi
al drepturilor omului. UE poate fi garantul modelului social european.
Principalele domenii în care este definit acest viitor al UE sunt:
=>Un proiect al păcii – pacea trebuie să devină o stare de normalitate, ca succes istoric al
UE; recenta lărgire şi reunificarea europeană a consolidat rolul Europei ca garant al păcii .
=>Un viitor sustenabil – UE poate deveni locul realizării unui viitor sustenabil, mai ales
dacă va opta pentru soluţiile ecologice în domeniul protecţiei mediului, energie, transport,
agricultură, domeniile serviciilor şi ştiinţifice; a investi in sustenabilitatea ecologică constituie o
investiţie în justiţie şi securitate.
=>Consolidarea modelului social european – majoritatea europenilor susţin tradiţiile
modelului social european, bazat pe justiţie socială, servicii publice, drepturile lucrătorilor şi ale
consumatorilor, o înaltă protecţie a mediului şi a sănătăţii publice. Consolidarea UE trebuie să
echilibreze nevoile de creştere a inovaţiei, eficienţă şi competitivitate cu valorile modelului social
european, fără a determina izolarea Europei de restul lumii.
=>Protejarea drepturilor consumatorilor şi sănătatea publică – UE este o pârghie
indispensabilă pentru beneficiari (consumatori) şi realizarea sănătăţii publice, un rol pe care statele,
singure, nu-l pot realiza.
=>Viziunea economică ecologistă a Europei – competitivitatea va fi definită în
concordanţă cu principiile interesului general, în particular cu realizarea protecţiei mediului şi al
coeziunii sociale. Pentru ecologişti, focalizarea pe dimensiunea economică a viitorului Europei se
va realiza prin strategia reducerii dependenţei de carburanţii fosili (mai ales a petrolului) şi
garantarea unui sistem de energie nucleară ieftină.
=>Un jucător global pentru o globalizare mai justă – avem nevoie de o UE ca un actor
global puternic care să promoveze globalizarea din perspectiva solidarităţii şi care este sustenabilă
din punct de vedere ecologic. Verzii susţin mecanisme de piaţă corecte; globalizarea capitalului
impune, de asemenea, globalizarea unei politici democratice. Aceasta impune un rol determinant al
ONU, legalitate internaţională şi susţinerea justiţiei internaţionale.
=>Democraţie, diversitate, migraţie şi legalitate – fără îndoială UE trebuie să mai lucreze
în domeniul procedurilor democratice.
Europa trebuie să redefinească democraţia în contextul supranaţional, Uniunea fiind bazată
pe suveranitatea entităţilor componente. Se impune un tratat constitutional ambiţios şi coerent.
Ecologiştii au reiterat angajamentul lor pentru o democraţie parlamentară puternică, transparenţă şi
legalitate, ancorate în drepturile fundamentale, iniţiativa cetăţenilor şi referendurile europene ca
elemente de bază ale viitoarei construcţii constituţionale.
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Acest proces vizează parlamentul european, parlamentele naţionale, Subsidiaritatea,
partidele politice, curtea de justiţie şi participarea directă a cetăţenilor.
Pentru creşterea performanţei UE, realizarea unei noi încrederi în instituţiile europene şi
anticiparea în mai mare măsură a cerinţelor cetăţenilor, UE trebuie să evalueze şi, dacă este necesar,
să redirecţioneze politicile sale fundamentale. Printr-o orientare ecologistă UE va fi susţinută să
acţioneze în acord cu nevoile şi aşteptările reale ale cetăţenilor. Verzii europeni oferă a strategie
ecologică, condusă de viziunea acestora asupra viitorului Europei.
În cadrul Adunării Consiliului Partidului Verde European, Geneva, 15 octombrie 2006, a
fost adoptat Programul şi activităţile pe anul 2007, care trebuie să relanseze Proiectul Verde pentru
Europa. Va fi cel de-al treilea an în care ecologiştii vor funcţiona ca un partid european neinclus
Parlamentului European, în conformitate cu noul Statut European.
Începând cu anul 2007 campania privind modificările climatice şi energia vor deveni
elemente cheie în campania pentru alegerile europene din anul 2009.
Va exista o preocupare constantă pentru crearea fundaţiilor politice europene şi creşterea
prezenţei activităţii ecologice în media, printr-o politică de comunicare adecvată.
Priorităţile pentru anul 2007 vor fi, începerea pregătirilor pentru o campanie comună a
alegerilor europene din anul 2009, constituirea unui grup nou de campanie 2009, definirea
priorităţilor şi a platformei electorale comune pentru anul 2009, campania privind energia şi
modificările climatice, Partidul Verde European, şedinţele Consiliului şi cooperarea cu Federaţia
Tinerilor Verzi Europeni.
În cadrul adunării au fost adoptate următoarele programe pentru anul 2007:
● Dialogul Ecologist Est-Vest.
● Dialogul Verde Mediteranian-Adriatic.
● Programul Verde baltic.
● Programul verzilor din Marea Nordului.
● Programul verzilor din Islanda.
În concluzie, mişcarea ecologistă europeană se constituie într-o ideologie de tip comunitar,
care atrage tot mai mulţi aderenţi. Din păcate în România se coagulează cu mare dificultate un
partid cu valenţe reprezentative la nivel naţional.
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GLOBALIZAREA ŞI INFLUENŢA SA
ASUPRA SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE
Florian PERICLE∗
„Who dominates the space, dominates the world”.
J. Collins

I. Definirea globalizării
Termenul de „globalizare“ este utilizat pentru a explica şi a da sens conţinutului specific al
capitalismului contemporan, deşi nu toate procesele ce sunt părţi componente ale globalizării sunt
noi. O mare atenţie este acordată, în cadrul globalizării, aplicării noilor tehnologii (în cea mai mare
parte utilizând cuceririle revoluţiei informaţionale) în procesul de producţie, dar şi schimbărilor ce
au loc concomitent în organizarea, managementul şi comunicarea la nivelul unităţilor economice, al
statului şi instituţiilor sale şi al întregii societăţi, în general.
Contactele din ce în ce mai extinse (în plan economic, politic, social şi cultural) dincolo de
frontierele statelor sunt elemente caracteristice ale globalizării şi conduc la reducerea rolului de
bariere pe care aceste frontiere statale le îndeplinesc.
Politologii iau în considerare două posibile tendinţe de evoluţie a procesului globalizării: o
tendinţă optimistă şi una pesimistă.
Conform scenariului optimist, susţinut de teoria neoliberală, suveranitatea naţională va fi din
ce în ce mai restrânsă, pe măsură ce globalizarea pieţelor şi a civilizaţiilor va depăşi frontierele
geopolitice de astăzi şi va eroda puternic identitatea naţională creând „cetăţeni globali“ care vor
asimila interesele generale ale întregii umanităţi.
Celălalt scenariu, bazat pe teoria realistă, prognozează că statele vor exacerba competiţia în
care se află unele cu altele, tocmai datorită fenomenului globalizării, încercând să preia controlul
asupra noilor tendinţe. Această competiţie va reconfigura distribuţia mondială a puterii, ducând la
creşterea bogăţiei şi stabilităţii unora dintre state şi dimpotrivă, la sărăcirea şi mai accentuată şi la
creşterea instabilităţii în ţările deja sărace, astfel încât, datorită globalizării, decalajele dintre ţările
bogate şi cele sărace se vor accentua.37
Procesul de globalizare creează un imens profit şi conduce la acumularea unor bogăţii
materiale apreciabile. Totuşi, ţările nepregătite din punct de vedere tehnologic pentru a face faţă cu
succes acestui proces (cea mai mare parte a statelor din Africa de exemplu şi într-o oarecare măsură
şi unele state din alte regiuni) vor face faţă în curând unui proces de marginalizare, de izolare chiar
de accentuare a sărăciei endemice.
Din aceste motive, mulţi politologi şi politicieni, unele organizaţii internaţionale
neguvernamentale au arătat că noua ordine mondială ce este pe cale de a fi întronată sub impulsul
procesului de globalizare va fi prea crudă şi lipsită de morală, prea exclusivistă în procesul de
management al puterii. De aceea, se impune ca o condiţie esenţială a avansării procesului de
globalizare, asigurarea unei „feţe umane“ acestuia, reorientarea globalizării prin umanizarea sa,
punerea în centrul său a fiinţei umane cu întregul său bagaj de nevoi spirituale, temeri şi
susceptibilităţi.
Dezbaterea în legătură cu globalizarea şi efectele sale este, pe scurt, un „dialog al surzilor“.
Pe de o parte economiştii închişi într-un adevărat „turn de fildeş“ clamează beneficiile pe care
globalizarea le aduce intensificării comerţului internaţional, facilitării investiţiilor transfrontaliere,
ignorând însă costurile sociale implicite acestora.
Conceptul tradiţional de securitate a evoluat de-a lungul războiului rece, înţelegând
securitatea drept o funcţie a competiţiei în care erau angajate statele lumii pentru exercitarea puterii.
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II. Corporaţiile multinaţionale
Corporaţiile multinaţionale sunt societăţi de afaceri care au activităţi în companii subsidiare,
şi utilizează investiţii directe în alte ţări. După cel de-al doilea război mondial numărul corporaţiilor
multinaţionale a crescut extrem de mult şi de rapid. Ca o expresie a doctrinei liberale a libertăţii
comerţului şi ca un element foarte activ al globalizării, nu numai a economiei, dar şi a politicii
internaţionale, corporaţiile multinaţionale sunt pe de o parte apreciate pentru aspectele ce ţin de
liberalizarea pieţei şi de globalizare, iar pe de altă parte sunt acuzate de costurile sociale ale acestora.
Expansiunea corporaţiilor multinaţionale a fost facilitată de băncile transnaţionale ale căror
profituri şi capitaluri sunt generate de tranzacţiile care au loc în mediul internaţional. Aceste bănci au
devenit una din principalele forţe ce acţionează în economia şi politica mondială, contribuind la
procesul de globalizare şi la integrarea financiară.
Principalele argumente pro şi contra corporaţiilor multinaţionale
Aspecte pozitive
Aspecte negative
• creşte
volumul
comerţului • dau naştere unor conglomerate economice ce reduc
mondial;
competiţia şi libera iniţiativă;
• sprijină concentrarea capitalului • atrag capitalurile din ţările gazdă dar exportă profiturile
necesar investiţiilor;
în ţările de origine; - creează celor săraci dependenţă
faţă de împrumuturi ;
• finanţează
împrumuturile
internaţionale;
• prin monopolul producţiei şi controlul distribuţiei
bunurilor se limitează accesul la unele mărfuri;
• sprijină libertatea comerţului;
• sprijină cercetarea ştiinţifică şi • se creează avantaje prin limitarea accesului
competitorilor pe unele pieţe rezervate;
dezvoltarea tehnologică;
• introduc tehnologia avansată în • exportă tehnologie uzată moral în ţările subdezvoltate;
ţările mai puţin dezvoltate;
• inhibă creşterea economică şi competenţa tehnică în
ţările subdezvoltate menţinând dependenţa ţărilor sărace
• reduc
costurile
bunurilor
faţă de cele bogate;
încurajând producţia;
• diseminează
experienţa
în • conspiră pentru a crea carteluri, contribuind la creşterea
inflaţiei;
marketing şi publicitate în
lumea întreagă;
• înlătură competiţia în domeniul forţei de muncă;
• încurajează creşterea economică • limitează câştigurile salariaţilor;
şi dezvoltarea;
• limitează cantităţile de materii prime pe piaţa mondială;
• generează venituri;
• erodează civilizaţia tradiţională, înlocuind-o cu cea
• promovează relaţiile paşnice
orientată spre consum;
între state spre a asigura un • lărgesc şi adâncesc diferenţele dintre ţările bogate şi cele
climat favorabil afacerilor;
sărace;
• accelerează
globalizarea • sporesc bogăţia elitelor locale şi scumpesc costul vieţii;
economiei şi culturii
• sprijină regimurile represive, în numele stabilităţii şi
ordinii;
• încurajează cartelurile, cu participarea mai multor
corporaţii multinaţionale, împărţindu-şi pieţele şi
aliminând competiţia.
Deşi proliferarea corporaţiilor multinaţionale este un fenomen global, statele dezvoltate
sunt patria a 90% din companiile de origine. Din punct de vedere istoric, SUA este ţara
multora din cele mai mari companii din lume. În 1996 aici îşi aveau sediul 162 din primele 500
de asemenea companii, urmată de Japonia cu 126, Franţa cu 42, Germania cu 41 şi Marea
Britanie cu 34.38 Aceste cinci ţări, împreună, adăpostesc 80% din companiile de origine şi tot
aici se află proprietarii unui procent similar de acţiuni.
Strategiile de piaţă utilizate de SUA, Uniunea Europeană şi Japonia urmăresc controlul
pieţelor existente şi expansiunea pe noi pieţe regionale. În plus, ele au dezvoltat noi strategii,
prin care încearcă să constituie reţele regionale pentru producţia şi distribuţia mărfurilor,
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realizând înţelegeri de tip cartei şi căutând, prin metode subtile, să reducă competiţia de pe
piaţă. Drept rezultat al acestei strategii, investiţiile directe în străinătate sunt acum
preponderent regionale, statele din Europa de Est şi cele în curs de dezvoltare în general,
primind cea mai mare paite a investiţiilor străine dintr-o singură sursă, de regulă cea mai
apropiată geografic. Efectul acestei situaţii este o mai accentuată regionalizare a economiei nu
numai în investiţii, dar de asemenea în comerţ şi utilizarea forţei de muncă.
În general, în ţările subdezvoltate, corporaţiile multinaţionale au fost privite cu suspiciune
un timp îndelungat, fiind considerate o formă de neocolonialism, ce punea în pericol
suveranitatea naţională.
În prezent această optică s-a schimbat, în primul rând deoarece beneficiile în direcţia dezvoltării
economice, stimulării producţiei şi a nivelului de trai sunt mai mari decât dezavantajele prezenţei
corporaţiilor multinaţionale în ţările gazdă.
Implicarea corporaţiilor multinaţionale în politică rămâne însă un subiect pe care mulţi analişti îl
abordează cu îngrijorare, având în vedere efectele acesteia în politica internă şi internaţională.
In plus, corporaţiile multinaţionale acţionează ca grupuri de presiune asupra guvernelor
lor pentru a fi susţinute în disputele pe care le au cu guvernele ţărilor gazdă. De exemplu, decizia
luată de guvernul SUA la începutul anilor '70 de a stopa orice fel de ajutor către ţările care
naţionalizează investiţii ale unor companii americane fără a acorda compensaţii corespunzătoare
este reprezentativă pentru tendinţa de sprijinire a activităţii internaţionale a corporaţiilor de către
ţările lor.
Rolul politic al corporaţiilor multinaţionale este însă dificil de caracterizat în prezent, el
variind de la o ţară la alta. Probabil, concluzia cea mai realistă este că de fapt corporaţiile
multinaţionale nu sunt numai o ameninţare la adresa ţărilor dar sunt în acelaşi timp un stimulent
pentru creşterea puterii statului în domeniul economic, căci numai statul poate apăra interesele
corporaţiilor multinaţionale pe timpul negocierilor internaţionale şi le poate asigura accesul liber
pe piaţă. Corporaţiile solicită ajutorul statului naţional atunci cănd au nevoie de protecţia sa ori
doresc să se dezvolte.39
III. Efectele perfide ale globalizării
Pe lângă efectele pozitive în planul integrării economice şi politice, a răspândirii fără
precedent a tehnologiilor moderne şi a facilitării accesului la cultură şi civilizaţie, globalizarea
are, aşa cum am mai arătat şi aspecte negative ce constau, în principal, în facilitarea răspândirii,
proliferării în reţele transfrontaliere şi mai nou chiar transcontinentale a activităţilor infracţionale
dintre cele mai virulente, cu efecte destabilizatoare atât la adresa securităţii şi stabilităţii interne
ale statelor cât şi ale celor internaţionale. Cele mai importante asemenea fenomene negative sunt:
crima organizată, terorismul internaţional, extremismul etnic şi religios.
1. Expansiunea crimei organizate
Transformările în economia globală şi în politica internaţională de după războiul rece au
dat un impuls puternic activităţii criminale şi au consolidat organizaţiile acesteia.
Bazându-se pe creşterea traficului internaţional ilegal de bunuri, bani şi persoane,
organizaţiile crimei şi-au extins influenţa şi puterea, au devenit şi mai bogate comparativ cu
guvernele statelor cu care se confruntă. Acest curs de acţiune a devenit o ameninţare reală la
adresa securităţii naţionale a multor state, inclusiv România, precum şi la adresa securităţii
internaţionale în general.
Mai mult chiar, în unele state precum Rusia şi Ucraina organizaţiile criminale ce
utilizează în mod frecvent extorcarea de fonduri, traficul de arme, droguri şi chiar de material
nuclear potenţial fisionabil sunt prin însăşi existenţa lor o ameninţare la siguranţa şi sănătatea
publică.
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În multe state, precum Statele Unite ale Americii, Japonia, Italia şi mai nou în Rusia se
manifestă îngrijorare în legătură cu amploarea crescândă a operaţiilor ilegale ale grupurilor
aparţinând crimei organizate, lărgirea ariei geografice a influenţei acestora şi puterea crescândă
ce o deţin, ceea ce constituie, din ce în ce mai mult, o ameninţare la adresa ordinii internaţionale.
Drept rezultat al activităţii transfrontaliere, organizaţiile sunt capabile să acumuleze bogăţii şi
putere într-o asemenea măsură încât pun în pericol eficacitatea şi chiar legitimitatea funcţionarii
aparatului de stat din unele ţări.
În mod virtual, nici o ţară nu este în afara zonelor de interes a crimei organizate şi toate
statele se luptă cu criminali ce fac parte sau activează pentru grupări criminale. Fără îndoială,
nouă ţări deţin marea majoritatea organizaţiilor criminale:
• în China continentală, Hong-Kong şi Taiwan - cele şase Triade;
• în Italia - Mafia siciliana (sau Cosa Nostra), 'Ndragheta în Calabria, Camorra napolitană
şi Sacra Corona Unita în Apulia;
• în Japonia - Boryokudan, denumită uzual Yakuza;
• în Mexic - cartelurile Juarez, Tijuana şi al golfului;
• în Rusia - cel puţin douăsprezece organizaţii de tip mafiot ruseşti şi caucaziene;
• în Ucraina - aproximativ acelaşi număr de grupări ca în Rusia, ce operează şi în Moldova,
Polonia, România şi Bulgaria;
• în Turcia - mai multe organizaţii turceşti şi kurde organizate pe criterii de clan;
• în SUA - Mafia americană (sau Cosa Nostra) ce controlează şi activitatea criminală din
Canada;
• în Columbia - cartelurile din Medellin şi Cali.
Dintre acestea, cele mai bine organizate sunt grupările columbiene, siciliene şi chineze,
ele fiind de asemenea cele mai puternice şi cu cea mai mare putere de adaptare la lupta dusă de
autorităţile statale împotriva lor. De exemplu, grupările columbiene se concentrează asupra unei
singure activităţi şi a unui singur produs - drogurile -, pe când alte organizaţii ilegale se angajează
într-o multitudine de alte domenii.
Yakuza şi Cosa Nostra americană realizează majoritatea câştigurilor în ţara de origine, pe când
cartelurile columbiene depind în mod semnificativ de traficul internaţional.
În plus, modelele tradiţionale ale activităţii crimei organizate, ce pun accentul pe valori precum
ierarhia strictă, continuitatea operaţiilor şi relaţiilor bazate pe corupţie cu organele puterii de stat (ale
tuturor celor trei puteri: judecătoreşti, executive şi chiar legislative) sunt deja descrieri inadecvate ale.
Semnificativ pentru neputinţa organismelor statului de a eradica crima organizată este şi faptul că
în majoritatea cazurilor descoperite şi aduse în faţa justiţiei prejudiciile produse statului ori
cetăţenilor nu au fost recuperate.
În prezent, organizaţiile criminale sunt în proces de globalizare a activităţii lor ilicite, de
pătrundere pe noi pieţe şi de cucerire a noi zone de influenţă cât şi de extindere a gamei activităţilor
ilegale. Polonia, China, Rusia, Azerbaidjan şi statele baltice pătrund pe piaţa drogurilor ca producători
puternici şi exportatori ai unor droguri violente, de tipul amfetaminelor, ce se pot găsi şi la noi în
ţară. Consumul de cocaină şi heroină este de asemenea în creştere nu numai în Europa de Vest, dar
şi în cea Centrală şi Estică.
Ca şi corporaţiile multinaţionale, grupările crimei organizate pot avea reprezentanţi
permanenţi în străinătate pentru a derula cu operativitate principalele afaceri ale organizaţiei
respective. De exemplu, cartelul drogurilor din Cali menţine reţele de importatori şi distribuitori
în multe dintre marile oraşe din SUA şi în unele din Europa. Aceşti agenţi lucrează sub o strânsă
supraveghere a organizaţiei centrale din Cali. Fiecare dolar obţinut şi fiecare kilogram de droguri
trebuie să se regăsească în evidenţe şi trebuie justificate iar fiecare operaţie comercială trebuie să
aibă, de asemenea, aprobarea ierarhiei din Cali.
Probabil cele mai clare şi semnificative exemple de acest fel pot fi întâlnite în America de
Sud, unde crima şi degradarea morală asociate cu industria cocainei s-au răspândit ca un cancer
spre alte ţări şi chiar regiuni întregi. În ultimii zece ani cartelurile cocainei din Columbia şi-au
extins relaţiile politice, atrăgând prin corupţie liderii politici de nivelul cel mai înalt dintr-un
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număr de state din America Centrală şi din zona Caraibelor, ca de exemplu Panama, Bahamas,
Insulele Turks şi Caicos. Scopul acestor relaţii este de a permeabiliza legislaţia antidrog din
aceste ţări, de a obţine facilităţi de operare şi de a asigura spălarea banilor murdari obţinuţi din
traficul de droguri.
Grupările crimei organizate deplasează din ce în ce mai multe mijloace financiare în afara
ţării în care-şi au organizată activitatea ilegală de bază, în scopul ascunderii naturii ilegale a
activităţii lor, a facilitării desfăşurării operaţiilor de afaceri şi a îmbunătăţirii legitimităţii şi
imaginii lor pe piaţa străină.
O altă activitate îngrijorătoare privind crima organizată este contrabanda cu materiale
nucleare. Traficul ilegal cu asemenea materiale îşi are originea în complexele nucleare ale fostelor
state sovietice. Spre deosebire de alte forme ale criminalităţii transfrontaliere, contrabanda nu
beneficiază de o structură organizatorică foarte elaborată. Canalele de aprovizionare şi mecanismele
utilizate pentru a transporta diferite materiale pe distanţe foarte mari au devenit o adevărată "punte de
legătură" între ţările fost comuniste şi Occident.
Crima organizată prezintă în general două tipuri de ameninţări pentru orice autoritate
publică constituită. Prima ameninţare constă în posibilitatea grupărilor crimei organizate de a
susţine ori de a se alătura forţelor ce susţin conflicte interne ori tendinţe separatiste. De exemplu,
traficul internaţional de droguri şi arme a contribuit la dezintegrarea mai multor state ca: Birmania,
Afganistan, Tadjikistan, Albania şi chiar Iugoslavia. În Columbia, traficanţii de cocaină şi grupările
paramilitare rebele au încercat să creeze în ultimii ani ai deceniului trecut un bastion
cvasiindependent în Valea Magdalena. Pablo Escobar, fostul lider al cartelului drogurilor din
Medellin, a creat în anul 1993 Mişcarea pentru independenţa Antiochiei, în provincia cu acelaşi
nume din Columbia, tocmai pentru a sfida guvernul central de la Bogota.
În mod paradoxal, sistemul crimei organizate, în ciuda aparentului efect destabilizator
asupra sistemului politic, funcţionează adesea cu sprijinul guvernelor respective. Unul din
motivele principale este reprezentat de ponderea veniturilor realizate d i n activităţile ilegale în
unele economii naţionale. De exemplu, pentru ţările andine din America de Sud cocaina constituie
produsul principal de export şi în general, raportat la întreaga Americă Latină cocaina reprezintă al
doilea produs de export, după petrol. În Peru şi Bolivia, conform surselor americane, 75% din
produsul intern brut este realizat din producerea şi prelucrarea plantelor de coca. Între 450 000
şi 500 000 de persoane din aceste două ţări sunt implicate direct în producerea, procesarea, transportul
drogurilor, securitatea şi manipularea banilor.
Interesele naţionale ale României, ca de altfel ale tuturor statelor, pot fi afectate prin
activitatea grupărilor crimei organizate. Specificul situaţiei în care se află ţara noastră în momentul
de faţă face ca cele mai periculoase dintre activităţile crimei organizate să fie pentru noi cele
legate de funcţionarea şi proliferarea unei economii subterane în paralel cu economia legală, ceea
ce face ca veniturile statului rezultate din încasarea impozitelor, taxelor şi accizelor datorate de
către agenţii economici pentru activitatea desfăşurată să nu se mai verse la bugetul statului,
punându-se astfel în pericol însăşi funcţionalitatea şi stabilitatea instituţiilor naţionale.
În concluzie, crima organizată este una dintre ameninţările specifice societăţii globale, ea
acţionând în ţara noastră în modalităţi specifice, în special datorită statutului conferit de economia
românească, în tranziţie de la proprietatea de stat la proprietatea privată şi economia de piaţă liberă.
Pe măsură ce economia naţională va depăşi perioada de criză, statul va beneficia de mai multe
resurse pentru a contracara efectul unor ameninţări asimetrice de acest fel.
2. Terorismul internaţional
Orientul Mijlociu este de mult timp cea mai activă şi periculoasă sursă de terorism a lumii. În
ultimii ani ţinta predilectă a terorismului au constituit-o în această regiune cetăţenii, bunurile şi
interesele SUA, dar şi cele ale statului Israel, în acest ultim caz chiar pe teritoriu naţional.
Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă însă acţiunile grupării Al Qaeda, condusă de Ussama Ben
Laden, mult mediatizată după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA şi după războiul
declanşat împotriva sa de SUA şi aliaţii săi.
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Există şi alte zone cu activitate teroristă intensă, precum Algeria, unde organizaţiile islamice
fundamentaliste folosesc acest procedeu pentru a lupta împotriva guvernului, fenomen ce se manifestă
la o scară mai redusă şi în Egipt. În Cecenia, devastată după războiul împotriva Rusiei, terorismul
este utilizat de diversele clanuri războinice în scopul subminării guvernului, dar şi pentru obţinerea de
foloase materiale, în special din răscumpărarea ostatecilor - în general cetăţeni străini, deci cu resurse
financiare. Terorismul este însă prezent şi în alte zone geografice, în America Latină, în special sub
forma guerilelor urbane sau rurale, animate de doctrine politice de extrema stângă (Sondero
Luminoso şi Tupac Amaru). În Europa terorismul este activ atât în statele dezvoltate din punct de
vedere economic, cum ar fi Irlanda de Nord şi Spania, dar şi în Balcani, ca de exemplu în BosniaHertzegovina, iar rnai nou, pe o scară mult mai extinsă, în Kosovo. Sporadic terorismul este prezent şi
în Turcia şi Grecia.
Din fericire, până acum, în România organizaţiile teroriste active au fost fără excepţie
străine, infiltrate mai mult sau mai puţin ilegal şi care şi-au focalizat acţiunile împotriva propriilor
conaţionali ori a intereselor celor pe care aceste organizaţii îi consideră inamici tradiţionali. Aşa a fost
cazul atentatului săvârşit în 1991 împotriva ambasadorului Indiei la Bucureşti (nereuşit), pus la
cale de o grupare teroristă sikh. În ultimul timp, în România, a devenit activ din punct de vedere
politic Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizaţie politico-militară având drept obiectiv
principal obţinerea independenţei statului kurd, în acest scop desfăşurând acţiuni active împotriva
statului turc.
Încercarea de a combate terorismul numai prin mijloace militare este o ''misiune imposibilă".
Terorismul nu este în mod fundamental o problemă militară, ci una politică, socială şi economică.
Organismul militar, prin însăşi destinaţia, structura şi pregătirea componentelor sale, nu este adecvat
combaterii terorismului, la modul cel mai general. Anumite structuri militare pot participa la lupta
antiteroristă, în general numite forţe "speciale", fără însă a deţine rolul principal în aceasta. Exemplele
ce urmează întăresc această afirmaţie:
- eşecul evident al forţelor de apărare ale Israelului (denumirea oficială a forţelor armate ale
acestui stat), cea mai puternică forţă militară din Orientul Mijlociu, de a preveni atentatele
sinucigaşe cu bombe săvârşite pe teritoriul Israelului de către membri ai mişcării islamice de
rezistenţă Hamas, atacuri orientate în special împotriva populaţiei civile; de asemenea, prevenirea ori
stoparea revoltei palestiniene Intifada, ca şi prevenirea atacurilor cu rachete executate de pe teritoriul
Libanului de către guerila proiraniană Hezbolah (Hizb'allah - partidul lui Allah) împotriva
unor localităţi din nordul Israelului, chiar în timpul operaţiei israeliene Fructele Mâniei (Grapes of
Wrath) executate împotriva acestei organizaţii în 1996, în Liban;
- imposibilitatea armatei britanice de a descuraja Armata Republicană Irlandeză (mişcarea
extremistă catolică ce luptă pentru independenţa Ulsterului) de a întreprinde atacuri teroriste nu
numai în Irlanda de Nord, dar şi pe teritoriul Angliei;
- incapacitatea SUA de a preveni ori pedepsi atacurile teroriste împotriva corpului
expediţionar american de la Beirut în 1982, asupra trupelor staţionate în Dhahran, în Arabia Saudită
în 1991, imediat după încetarea războiului din Golf, ori mai recent contra ambasadelor SUA din
Kenya şi Tanzania în 1998, ori de a preveni atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 de la
New York şi Washington.
Terorismul este un fenomen mai uşor de descris decât de definit. Nu există încă o
definiţie clară şi unanim acceptată a termenului "terorism". Jurisdicţiile care au optat pentru
descrierea conceptului de terorism prin enumerare sunt de acord în ceea ce priveşte faptul că scopul
ultim al terorismului implică obiective politice; experienţa demonstrează, însă, că acesta nu este
întotdeauna un adevăr valabil. Ceea ce pentru o anumită naţiune apare ca terorist, poate fi pentru
alta un luptător pentru libertate. O definiţie conceptuală ar putea fi aceea că terorismul este o
violenţă premeditată, motivată politic, îndreptată împotriva unor ţinte necombatante de către grupuri
sau agenţi clandestini, cu intenţia de a influenţa populaţia40.
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Scopul final urmărit de terorism este de natură politică, ceea ce şi separă terorismul de alte
acte criminale.
Terorismul este un înlocuitor, un surogat al războiului, dar nu sinonim cu acesta.
Acţiunile teroriste sunt tentante, deoarece au un preţ mult mai redus decât operaţiile militare, uneori
gradul de risc necesar de acceptat fiind de asemenea mai redus (rareori guvernele diverselor state
sunt acuzate de activităţi teroriste, ci mai degrabă diverse organizaţii, mai mult sau mai puţin
autonome - cel puţin în mod declarat).
Terorismul conferă celor slabi o mare putere de impact asupra unor state, chiar a celor
puternice. Organizaţiile teroriste beneficiază de o serie de avantaje comparativ cu forţele militare
chiar mai numeroase: surpriza în acţiune; o zonă de operaţii în general strict determinată; o foarte
bună cunoaştere a zonei de operaţii; una sau mai multe baze logistice în interiorul zonei lor de
operaţii, de cele mai multe ori în foarte bune condiţii de conspirativitate şi deci greu de reperat şi
distrus de forţele de ordine sau de cele militare cărora organizaţiile teroriste li se opun; un sistem
de comunicaţii simplu şi eficient la distanţă mică; autonomie, ori chiar independenţă acţională,
nevoile logistice fiind foarte reduse. Mai mult chiar, doctrina de acţiune a tuturor organizaţiilor
teroriste este asemănătoare, fiind axată exclusiv pe acţiuni cu caracter activ şi ofensiv. Conform
acestei doctrine se determină ce anume poate constitui o ţintă (natura acestora), se identifică aceste
ţinte, apoi se stabileşte cum, când şi unde să fie acestea atacate. De preferinţă organizaţiile teroriste
atacă obiective neprotejate, nepregătite, chiar lipsite de apărare şi capacitate de ripostă.
3. Extremismul etnic şi religios
Valorile ce sprijină existenţa grupurilor etnice se referă la cultură, tradiţii şi cutume, limbă,
religie, mod de viaţă şi o anume psihologie comună. Toate acestea constituie fundamentul de la care
se porneşte pentru a defini identitatea oricărui grup etnic. Asemenea valori nu pot fi nici eliminate şi
nici distruse. Ele reprezintă o realitate obiectivă, definind fiecare grup etnic şi elementele sale
caracteristice. A analiza sistemele de valori pe care se bazează grupurile etnice este deosebit de
important, deoarece astfel pot fi cunoscute izvoarele şi însăşi evoluţia acestora, mai ales având în
vedere multitudinea conflictelor etnice în întreaga lume, în special la zonele de interferenţă a
diferitelor culturi şi civilizaţii.
Există zone de conflict activ în Africa, Orientul Apropiat şi Mijlociu, America Latină,
Spania, Marea Britanie, zona caucaziană, în Balcani, Indonezia precum şi în alte state şi regiuni.
Interesele de natură etnică sunt un produs al necesităţii de a trăi într-o zonă geografică în
care grupurile etnice acceptă, ori după caz neagă sau sfidează statele în care trebuie să vieţuiască.
Modalităţile de exprimare a intereselor de natură etnică nu sunt întotdeauna foarte clare
pentru cei din afara grupurilor etnice respective. De multe ori ele sunt disimulate de unele
revendicări, aparent legitime, de respectare a drepturilor omului, a drepturilor minorităţilor, a
autonomiei etc.
La modul general, există mai multe tipuri de soluţii non-violente de a preveni şi rezolva
conflictele etnice. După unii autori 41 , aceste soluţii se bazează pe una sau mai multe din
următoarele:
• asimilarea/integrarea;
• schimbul de populaţie;
• federalizarea statelor pe criterii etnice;
• înlocuirea conceptului de grup etnic cu acela de cetăţenie;
• utilizarea statutului de autonomie pentru minorităţi;
• discriminarea pozitivă.
Fără îndoială, acestea nu sunt soluţii globale, dar există soluţii pentru fiecare problemă în
parte. Ele pot fi găsite şi aplicate numai în concordanţă cu prevederile dreptului intern şi
internaţional, al acordurilor şi tratatelor la care statele respective sunt părţi.
41
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De aceea, pentru evitarea conflictelor etnice este necesar: să se armonizeze legile interne cu
dreptul internaţional referitor la drepturile omului; să se respecte, protejeze şi garanteze valorile
culturale ale grupurilor etnice; să se asigure, protejeze şi garanteze accesul la educaţie în limba
maternă; să se stimuleze dialogul interetnic prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale; sa se
constituie centre regionale multiculturale; să se optimizeze relaţiile interetnice prin intermediul
organizaţiilor culturale.
Deşi statul rămâne, fără discuţie, cel mai vizibil şi deocamdată cel mai puternic tip de actor
în arena internaţională, naţionalismul şi naţionalitatea sunt factori culturali puternici, care determină
loialitatea şi identitatea multora dintre oamenii lumii de azi. Mulţi dintre oameni se percep pe ei
înşişi nu ca cetăţeni ai unui anumit stat, ci ca membri ai unui grup minoritar, activ din punct de
vedere politic, cu ale cărui obiective şi idealuri se asociază în mod firesc.
Naţionalismul - dragostea şi loialitatea faţă de naţiunea căreia un individ îi aparţine este
considerată de mulţi autori ca una dintre cauzele declanşării războaielor. 42 Tendinţa unei mari
majorităţi a oamenilor de a fi loiali statelor poate deveni un catalizator al conflictelor, atunci când
populaţia acumulează un nivel ridicat de încredere în destinul "mesianic" al naţiunii respective,
consideră că puterea şi prosperitatea naţionale sunt primordiale, acestea fiind sprijinite activ de
propaganda bazată pe mituri ce hiperbolizează forţa morală, fizică şi politică a statului respectiv şi a
cetăţenilor săi. In multe cazuri, ajutaţi de o ideologie agresivă oamenii îşi caută şi găsesc identitatea
doar prin intermediul unui stat patemalist şi omnipotent.
O categorie importantă aparţinând acestora este constituită de grupurile etnopolitice, ale
căror membri împărtăşesc apartenenţa comuna la o anume naţionalitate şi limbă, au aceleaşi tradiţii
culturale şi întreţin legături strânse între membri. Ei se percep pe sine ca membri ai naţionalităţii
respective în primul rând şi numai apoi ca cetăţeni ai statului respectiv.
Cunoaşterea importanţei naţionalismului etnic (adică loialitatea identificarea oamenilor cu
anumite grupuri etnice) reduce importanţa statului ca instituţie şi actor unitar în relaţiile
internaţionale. La jumătatea deceniului trecut, din cele 190 de state ale lumii, 120 deţineau grupuri
minoritare semnificative, active din punct de vedere politic.
Globul pământesc este populat în prezent de aproximativ şase miliarde de locuitori. Dintre
aceştia circa 300 de milioane (adică 5%) sunt membri ai unui număr estimat la 6000 de populaţii
indigene, fiecare cu o limba şî cultură unice şi cu legături spirituale puternice, cu o patrie ancestrală
comună. In multe cazuri, populaţiile indigene au fost cândva independente şi suverane şi-şi asigurau
autosusţinerea din punct de vedere economic.
Populaţiile indigene se consideră de multe ori persecutate, deoarece nu li se permite o
participare reală şi completă ia viaţa politică şi o reprezentare adecvată în cadrul statelor în care
trăiesc.
În prezent, există o tendinţă generală de ascensiune a grupărilor naţionaliste în rândul
populaţiilor indigene care luptă pentru ceea ce ei consideră injustiţie, mizerie, prejudecăţi şi
oprimare din partea statelor naţională ale "lumii a patra" au devenit active în multe ţări.
O mare parte din populaţia lumii este considerată ca făcând parte, ori fiind cel puţin
simpatizanţi ai unuia dintre cultele religioase şi ai mişcărilor pe care acestea le generează.
Mişcările religioase sunt organizaţii active din punct de vedere politic, bazate pe convingeri
religioase puternice.
Principalele religii ale lumii sunt diferite între ele din punctul de vedere al doctrinelor
teologice şi al credinţelor pe care le propovăduiesc. Ele diferă, de asemenea, din punct de vedere al
numărului de adepţi, ai răspândirii geografice şi al gradului de angajare în eforturi politice pe plan
intern şi internaţional.
Mişcările religioase active din punct de vedere politic au tendinţa de a considera guvernele
seculare actuale drept corupte şi ilegitime, tocmai datorită faptului că sunt seculare, nu suni
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suficient de riguroase în problemele religioase şi nu promovează valorile sociale şi morale ale
religiei respective.43
Deşi mişcările religioase militante nu constituie singurul actor non-stat ale cărui activităţi
contribuie la propagarea şi exacerbarea violenţei, mulţi experţi consideră că ele au tendinţa să
stimuleze cinci tipuri de activităţi internaţionale.
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ECONOMIC SECURITY IN SECURITY STRATEGY OF THE SLOVAK REPUBLIC.
DO WE NEED MORE COMPLEX APPROACH?
Elemír NEČEJ∗
Globalisation has changed an approach to understanding of national security
(maintenance/survival of the state with regard to a military threat on the part of another state), but at
the same time, it has disturbed traditional definitions of the economic security.
The predominance of economic activities in international affairs, the linkage of geoeconomy and geopolitics, and thereby linkage of the political component (UN, NATO, other
institutions) with the economic one (IMF, OECD, the World Bank and others) invoke a need of
redefinition of economic security and more complex view on security strategies.
There were two approaches that dominated during the preparation of the Slovak Republic
Security Strategy in 2005. The first one arose from the response to particular threats and their
acuteness. The second one arose from a sphere division (foreign policy, defence, internal affairs,
economic area, environmental area, and so on). The conclusion of elaborators was to incline
towards an approach in terms of acuteness of individual threats. In this way, however, economic
dimension of security was diminished.
Following an analysis of increase in economic dimension, a comparison of security
strategies of some states, and analyses of NATO and the EU postures for strengthening of economic
dimension of foreign and security policy, there is a discussion about a focus of possible security
strategy revision in Slovakia. The security community supposes it is necessary to respond to
development in area of economic security and to emphasize this factor not only in security strategy
revision, but particularly in preparation of “sub-strategic” documents, and in implementation of
measures arising from the security strategy.
I. Foreword – Changes in Traditional Definition of Economic Security
Globalisation has changed an approach to understanding of national security (maintenance/
survival of the state with regard to a military threat on the part of another state), but at the same
time, it has disturbed traditional definitions of economic security which was oriented mainly
towards economic vulnerability on the part of foreign states. Moreover, there was also limited
understanding of economic security which was regarded as a sovereign ability of the state to
support and maintain military capability. Theoretical streams within security studies are diverse,
however in general there is an apparent tendency orientated towards:
- extension of security studies agenda (adoption of non-military security agenda);
- deepening of security agenda (involvement of state as well as other than state actors into the
security agenda).
An impetus for a redefinition was driven by financial crisis that has affected countries from
Mexico to Eastern and South-Eastern Asia. As a result, globalisation effects started to be taken into
consideration in the field of economic security. Moreover, economic security became affected by
cross-country networks of non-state actors and economic instability of global environment. In the
realm of economic security assessment, experts started to regard the comparison between positive
effects of globalisation and growing instability that is caused by this globalisation. The risk of
unexpected shocks started to be deliberated and some authors anticipate a shift from excessive
optimism, caused by the results of globalisation, to the situation when the security is not guaranteed
(insecurity)44. The fact is that economic activities dominate in international relations and represent
one of the driving forces, if not the major one. The influence of non-state actors is growing, and
new economic environment is shaping up. The linkage of geo-economy and geopolitics is more and
more stressed in the scientific circles, which reflects through stronger interconnection between the
∗
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political component (UN, NATO, other institutions) and the economic one (IMF, OECD, the
World Bank, and others) in international field.
If other organisations enter into crisis management alongside NATO, it implies that not only
military but also other inputs – mainly economic ones – play increasingly important role. That is
why, for example, an approach based on achieving and defence of national interests, according to
which „economic security is an application of materiel resources of the country to achieve national
interests,” is insufficient. Another example of economic security definition is the one provided by
American RAND CORPORATION in 1994: „Economic security is the ability to protect or to
advance U.S. economic interests of events, developments, or actions that may threaten or block
these interests.” However, the quoted document brings not only an attempt to define economic
security, but also the basis for change of its understanding. It analyzes elements of economic
security – access to foreign markets, creation of stable financial environment, and functioning
international commercial and financial infrastructure. Although it is not possible to apply the U.S.
methodology for security strategy to such a small state as Slovakia, there still exists a general
demand for synergy of economic, political and military instruments of national security.
There is also an assumption that prosperity, economic growth, inflation and unemployment
decrease represent just one of the basic national interests in realm of economic security. While
formulating security strategy, we should keep in mind that it is not just a matter of limited
understanding of security in economic sector, but also of broader understanding of its economic
dimension. Even in the “limited” regard, the security strategy should contain:
- definition of economic interests and their defence (protection);
- identification of threats aimed against these interests;
- combination of economic, political, military and other instruments.45
In my presentation, I do not want to dispute about impact of globalization on the role of state
– or better say on diminution of its role in global understanding of security. Considering that I
engage in national security strategy issues, the state still remains a guarantor or warrantor of
security which, in economic sense, is a part of “public goods” – not only at national, but also at
international level (state as a member of international institutions). The state has at its disposal and
provides materiel, human and other capacities, and takes decisions whether to act or not on behalf
of security – at internal as well as international level.
The SR Security Strategy 2005 [7 ]defines one of the interests as follows: “…to strengthen
effectiveness of international organizations, in which the Slovak Republic takes its part, and to
support enlarging of NATO and the EU.” The EU economic dimension is clear and within the
framework of our strategy it is understood as a guarantee of political and economic stability or as a
possibility to participate in strengthening of the European Security and Defence Policy. The
development of security situation brings changes also in the EU comprehensive approach to
security, mainly in higher coordination of primary economic instruments – for which the European
Commission assumes the responsibility – and CFSP & ESDP instruments which rather fall under
the competence of the Council, but states maintain high sovereignty in decision-making. In possible
definition of further development of security and defence policy (eventually in preparation of new
security strategy), we will have to take into consideration economic dimension of NATO
transformation.
The Alliance increasingly stresses the need of enhanced collective approach to global
security, including expenses on it. It underlines the need of Euro-Atlantic forum which would solve
economic security issues considering that there is increasingly greater interconnection between
economic issues and foreign and defence policy, including NATO Defence Planning (NATO
45
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Munich Conference). A redefinition of state’s economic role in new international environment is
also taken into account (in more limited economic sense, this means how to divide costs to
settlement of more stable and more secure order in the world). Since the economic activities have
become dominant in international relations, they often replaced war (or use of armed forces in
another way) in a role of driving force of national and international policy.
Thus, in possible actualization (redefinition?) of our security strategy, we should not avoid
economic dimension of security – neither in internal understanding of security of state and citizen,
nor from external aspect (share in shaping of environment and in threats management as members
of international organizations).
II. Economic Security in SR Security Strategy 2005
In discussion about the Slovak Republic Security Policy in facing the global threats, two
approaches were analysed in course of preparation of the SR Security Strategy in 2004.46 The first
arose from the response to particular threats and their acuteness. The second one went out from
sphere division (foreign policy, defence, internal affairs, economic area, environmental area). The
conclusion of elaborators was to incline towards the approach in terms of acuteness of individual
threats. The reason was that each of them requires a multifunctional solution (in foreign, military,
internal area, etc.). This “action” approach has focused on the following questions:
- What kind of security measures framework are we willing to accept within social and state
identity?
- What kind of responses to analysed threats could be made (without threatening of state and
society cornerstone)?
- How to arrange the progress of response from acute “risks” to smaller “vulnerabilities”?
The seminar, which anticipated a security strategy preparation, has emphasized that it is
necessary to incorporate some recommendations or particular tasks for realization of security
interests (as an individual chapter). The discussion showed that this chapter should include also
economic issues, or link between economy and security, as well as the Slovak Republic Security
System Reform. This, however, meant the inclination towards the thoughts concerning the question
what would be necessary in “sector” strategies, or policies – in foreign policy, defence policy,
economic policy, policy of internal security, and so on. This group of analysts have based their
opinions on an assumption that although this Slovak Republic Security Strategy 2005 is to be
“general” (“overarching”) and will be followed by other strategies, it should contain certain initial
thoughts for already mentioned “sub-strategies.” These assumptions – a subsequent preparation of
strategy which is well-known in US and discussed in the EU as so-called “Homeland Security
Strategy”, strategy of economic security, as well as creation of complex security system – were not
realized. In Security Strategy 2005, Chapter III, for example, economic policy was not included
among traditional instruments of security policy. There were only partial elements – economic
mobilization and subjects operating on the financial market.47 The same applies for measures in the
security area, which contain rather partial than complex measures in realm of economic security.48
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consequences of dependence on vital raw material resources by reducing energy and raw material intensity of its
economy, through the diversification of these resources(56). [7]
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III. Some Problems of Economic Security Resulting
from the Slovak Republic Membership in NATO and EU
1. Some Connections Resulting from Development of Opinions in NATO and the EU
The preparation of the Slovak Republic Security Strategy in 2005 was by no means
influenced by a fact that there is a plenty of theoretical approaches as well as ambiguities in
assessment of economic security – either in more limited sense relating to economic sector, or in
more complex assessment of economic dimension of security. This results in problems relating to
definition of security problem and perception of economic threats (or a degree of their
securitisation). Even if the economic threats, or broader economic dimension of security, were
perceived during the preparation of the SR Security Strategy, they were not given a specific place
within the strategy, and economic dimension of security did not become a part of interests (or it was
not emphasized enough).
Although a possible revision of security strategy will probably require a definition of
economic security associated with economic sector of small and open economy, where the stability
of economic system should by a referent object, it will be necessary to take into consideration
broader connections of our membership in NATO and the EU, where an importance of economic
dimension of foreign, security, and defence policy is coming into prominence now. One of the
themes at Bucharest NATO Summit (April 2008) was an adaptation of structures and capabilities to
new security environment. The discussion about energetic security and possible NATO “added
value” in efforts of international community in this realm is also a part of this theme. 49 The
discussion about new NATO Strategic Concept is in game, too. In the European Union, a
modification of the European Security Strategy is under consideration as well.
In the end of 2007, the Proposal of SR Energetic Security Strategy 50 was released.
According this strategy “ The Energy Policy is a strategic document setting out principal goals and
frameworks of power industry development in long term perspective”. ESS constitutes the starting
point for further development direction of: electricity industry, heat industry, gas industry,
production and transport of oil, coal production and use of renewable energy sources. 13 priorities
and 28 projects assume to spend 464 bil. Sk. It had not been discussed before, whether the
economic security strategy should not proceed discussion about energetic security in broader
context and in connection with understanding of economic security dimension in NATO and EU. It
is also possible to discuss to what extent this strategy affects inter-resort approach to energetic
security, including such an important thing as crisis management which is interpreted quite
narrowly in the document. During seminar organised by Slovak Foreign Policy Association in 2007,
there was stated, that ESS has not clear definition of unambiguous responsibility of the State, there
is missed dividing line between the Plan of Energy Sector Development and the level of Energy
Security of the State and nomenclature of projects that are apprehended as an object of State
Security Policy51. There is doubtless a consequence of lacking of superior Economic Security
Strategy.
2. Selected Problems Resulting from Membership in the EU
In the foreword, there was an emphasis on the fact that the EU represents a specific model of
linkage between economy and security. From the whole complex of the EU agenda, I would like to
put my mind only to some questions relating to measures orientated towards a higher ability of
action in reaction to threats. The European Security Strategy 2003 defined the challenges and
threats in security environment. We know also so-called Petersberg tasks which were supplemented
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by tasks resulting from the European Security Strategy and integrated into the Treaty of Lisbon.52
Generally, there is an assumption that we will respond to challenges and threats within the EU
through a complex of means and measures, while participating in capabilities creation. There is also
a presumption that there will be an overlap of military and civilian capabilities in the EU missions,
which reflects in concrete establishment of military goal Headline Goal 2010 and civilian goal
Civilian Headline Goal 2008 that arises from the military goal methodology. CHG 2010 is in the
course of preparation. When taking into consideration the contribution of the Slovak Republic to
these goals, the security strategy should provide at least basic orientation relating to a question what
capabilities we are willing to prepare from a long-term horizon, and how to contribute to it – not
only from the point of view of resources but also in broader connections as for example budgets,
programs, management of multinational resources coordination, changes in laws and so on. From
the experience of militarization in the EU, there exist some recommendations for coordination in
strategic documents and doctrines preparation, in area of budgets and programmes (including
supranational programmes), up to a coordination of national budgets for multinational programmes
and projects [EU ISS pp. 5 and 15]. In the following years, a greater significance will be attached to
market economy and research policy, including security research, within the framework of so-called
“internal security” (what is not very good Slovak translation of term “civil security” used in the EU,
“societal security”, or “homeland security” used in the U.S.). From 2007 to 2013, the sum of €1.4
milliard will be invested in security research and technologic projects. In term of capability
formation, for example, there is an assumption of dual use of civil-military market. The reforms of
Commission institutional structure are supposed in order to make it more convenient to security
policy.53 This is not possible without respecting economic dimension of security and establishment
of objectives and tasks in long-term strategic planning. If there is no basis in security strategy, we
will have problems in our share in ESDP capabilities, in spite of general proclamation that we do
not want to be a mere consumer, but also a contributor to security.
Besides the possible consideration about revision of our security strategy, the question of
preparedness of Slovak academic circles, “think tanks”, and government officers for a possible
enter into a debate relating to the European Security Strategy revision, remains open. Considering
the fact that my contribution is focused on economic dimension of security, it is a question of our
energetic security analyses (involving particularities of Russian policy in this area), climatic
changes, eventually coherence of commercial and development policy with the ESS holistic
approach, which are assumed to be supplemented into the ESS.54
3. Selected Problems Resulting from Membership in NATO
In term of NATO, I would like to focus on two areas – the NATO Defence Planning Process
and economic dimension of NATO Transformation. The NATO Defence Planning Process involves
force planning, resources planning, and armament planning. All three processes imply, inter alia,
the demands for finances. Although the majority of resources are predominantly national, some
capabilities are planned, and there is also some common financing. In theory as well as in NATO
circles, there is increasing emphasize of foreign, security and military dimension of economic
policy on one hand, and economy of foreign security and defence policy on the other. Defence and
52
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security (involving peacekeeping) are regarded as public goods, which results in a demand for
deepening of collective approach to global security, including expenses. We talk about formation of
common product model55. In NATO circles, there is a growing discussion about CLWTF approach
(Cost lie where they fall) which financially burdens those states that have troops operating in
missions. The Slovak Republic has this problem, too – not only in NATO missions but also in
financing of possible engagement of the EU battle groups. An area of economic growth influence
on military budgets represents equally important part of the discussion in the economic realm. In
this regard, analysts call attention to impact of domestic policy on global security in NATO member
states. A narrow definition of domestic interests, which do not take into consideration broader
connection with NATO foreign and security policy, has an impact on overall formation of security
environment.56
In use of certain new methodological approaches to the solution of security issues also in
NATO environment, there will be a need to reflect more carefully two mentioned views on
economic dimension of NATO transformation – not only in preparation of our strategic documents,
but also in formation of public opinion. These two views are:
- understanding of security and defence policy (involving peacekeeping) in form of certain
“investment” to security environment (for example an approach to resources, their distribution, thus
to overall economic and social stability). Security policy provides stability of environment for
international (as well as national) economic activities,
- on the other hand, the security dimension of economic policy – structural reforms, and progrowth macro-economy – creates preconditions for management of global security challenges.57
IV. Instead of Conclusion – Some of the Factors Which Have an Impact
on Strategic Documents Preparation
- energetic security has become a dominant component of security;
- the combination of sanctions and development assistance is increasingly used in shaping of
the security environment;
- the linkage between economic and security factors (military factors including) and
possibility of synergy between economic and military instruments are growing;
- there is a backward impact of security relations, security, and defence policy on
international economy;
- security dimension of economic policies creates the preconditions for management of global
security challenges;
- a growing need for creation of stable financial environment;
- understanding of security and defence policy as “investment” to security environment;
- changes in methodology of sharing of expenses for defence in NATO and the EU,
coordination of national budgets for multinational capability programs;
- pursuits of security and defence strategies convergence, but also convergence of parts of
military doctrines elements;
- an attempt to coordinate sharing of “costs” to security also outside NATO and the EU.
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In extreme cases, we say that is not strategy which determines budgets, but budgets are those which determine
strategy. Author’s note.
57
The Economic Base of Foreign and Security Policy, Jens van Scherpenberg. The Economic Dimensions of NATO’s
Transformation. In Defense Economics VIII. The Economic Dimensions of NATO’s Transformation. See
Bibliography.
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CAPABILITĂŢILE OPERAŢIONALE ALE ARMATEI ROMÂNIEI
PARTICIPANTE LA OPERAŢIUNI CONDUSE DE NATO ŞI UE
Dr. Visarion NEAGOE∗
In the security arena, major reform and restructuring processes, new dynamics of the global security and
defense environment and emergent asymmetric, rather than conventional, risks and threats characterized the beginning
of the 21st century. The systemic reviews of a plethora of global security actors determined considerable
transformation effects for military systems. Thus, armed forces had to plan and implement a paradigm shift related to
their new missions, roles and tasks. Within a period of more than a decade, armed forces had to transform from a
threat-based strategy to one fundamentally built on capabilities.
Within context, the North-Atlantic Treaty Organization and the European Union decided to concert together to
a process dedicated to prevent and manage international crises and promote democratic and free economy values. The
European Union, decisively engaged in crisis management, as proved in the Democratic Republic of Congo, in the
Balkans and, more recently, in Darfur and Chad, committed its member states to engage in a more active role related to
regional and global security. Through a robust and effective process, from the Treaty of Maastricht to the Headline
Goal 2010, the European Union crystallized the European Security and Defense Policy and determined the
implementation of the Battle Group concept.
Romania, invited to join NATO in 2002 and integrated in EU since January 2007, has actively committed to
contribute to NATO and EU efforts to improve the new security environment. Based on a comprehensive
transformation process and pursuing full NATO and EU integration, the Romanian Armed Forces contribute to both
NATO Response Force and EU Battle Groups. Moreover, the Romanian Armed Forces’ participation in NATO-led,
EU-led or coalition operations in theaters of operations in the Balkans, Afghanistan and Iraq confirm Romania’s
commitment to play an active role in the global security and defense coliseum.

I. Dinamica sistemului militar în Europa secolului XXI
Sistemele militare de la începutul secolului XXI se confruntă cu o serie de provocări şi
cerinţe destul de diferite de cele din trecut. Rolurile tradiţionale, cum ar fi cel aparţinând apărării
suveranităţii, rămân unele importante dar, pe măsură ce naţiunile realizează că securitatea începe, de
fapt, dincolo de graniţe, apare nevoia de înţelegere a paradigmei legate de securitate, ca un concept
mai larg decât apărarea teritoriului şi a suveranităţii.
Forţele militare de la începutul secolului XXI cunosc o dezvoltare progresivă către
îndeplinirea unor cerinţe noi, destinate planificării, sprijinului şi executării unei game largi de roluri,
misiuni şi funcţii noi şi mai puţin tradiţionale. Noile sarcini militare şi de securitate, cum ar fi cele
specifice operaţiilor de stabilitate sau misiunilor antiteroriste, coroborate cu limitările majore
privind resursele vor determina ca sistemele militare să dezvolte organizaţii cu flexibilitate şi
capabilităţi superioare. De aceea, apar noi provocări legate de tipurile de forţe, misiuni şi capabilităţi
necesare noului mediu operaţional.
Echilibrul dintre tendinţa recentă de reducere a bugetelor alocate şi diversificarea misiunilor
destinate sistemului militar este, în special pe continentul european, una din provocările la care o
gamă largă de decidenţi trebuie să găsească soluţii fiabile şi oportune. Astfel, reforma sectorului de
securitate de după sfărşitul Războiului Rece, procesele de transformare abordate atât la nivelul
Alianţei Nord-atlantice, cât şi în cadrul UE şi dezvoltarea capabilităţilor necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor specifice noului mediu operaţional reprezintă reperele fundamentale ale
transformării sistemelor militare.
1. Noul mediu de securitate euroatlantic şi transformarea Armatei României
Reforma sectorului de securitate de la începutul secolului XXI este un proces necesar, care
permite conectarea unei ţări la comunitatea internaţională de securitate. Toate ţările din Europa
Centrală şi de Sud-Est s-au confruntat, după 1990, cu provocări majore în eforturile lor de a depăşi
moştenirea sovietică în sectorul de securitate. Căderea „zidului Berlinului“ în noiembrie 1989 a
constituit un eveniment major pe scena relaţiilor internaţionale, marcând nu doar sfârşitul
∗
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Războiului Rece, ci şi apariţia unui nou context de securitate, în continuă evoluţie şi schimbare.
Acest context a oferit şi posibilităţi deosebite pentru consolidarea securităţii euroatlantice pe baze
noi, de cooperare şi respect reciproc.
Transformările din sectorul securităţii, iniţiate odată cu sfârşitul războiului rece şi
continuând până în prezent, au afectat forţele armate din întreaga lume. Armatei i s-au dat noi
sarcini şi i s-a cerut să îşi exercite vechile atribuţii într-o nouă manieră, astăzi fiind uzual ca
armatele din întreaga lume să aibă cel puţin următoarele cinci funcţii:
¾ protecţia indepedenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale ţării;
¾ misiuni internaţionale de menţinere a păcii sau de impunere a păcii;
¾ asistenţă în caz de urgenţe civile;
¾ sarcini de securitate internă (asistenţă pentru poliţia civilă în menţinerea ordinii
publice în cazuri excepţionale);
¾ participare la construcţia naţiunii (funcţie socialã).
Gradul în care armata îndeplineşte aceste funcţii variază de la un stat la altul, depinzând de
cadrul legislativ naţional şi de percepţia asupra securităţii. În acelaşi timp, îndeplinirea acestor
funcţii depinde şi de capabilităţile naţionale de care dispune fiecare ţară.
Reforma sectorului de securitate şi, implicit, a forţelor armate, a avut drept rezultat tocmai
crearea şi dezvoltarea unor capabilităţi naţionale şi internaţionale cât mai adecvate pentru
îndeplinirea cu succes a acestor noi funcţii, într-un context de securitate marcat de apariţia unor noi
riscuri şi ameninţări de securitate, non-militare, non-convenţionale şi multidimensionale, care nu
puteau fi contracarate cu mijloacele tradiţionale ale puterii armate.
Războaiele clasice, în care mase mari de personal şi tehnică de luptă se ciocneau în mod
direct, au fost înlocuite cu cele asimetrice, în care se folosesc mijloace şi tehnici neconvenţionale
(atacuri teroriste, agresiuni asupra sistemelor informatice, acţiuni sinucigaşe, răpiri de persoane), ce
au un puternic impact psihologic asupra opiniei publice. Noile ameninţări, precum terorismul,
proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele nesoluţionate, regimurile autoritare, „statele
eşuate“, migraţia necontrolată, criminalitatea organizată etc., alături de fizionomia noilor conflicte,
precum disputele etnice, războiul de gherilă sau alte conflicte de intensitate scăzută, au determinat
schimbări ale organizării şi structurii forţelor, modului de acţiune, tehnicii şi mijloacelor de luptă.
Ca rezultat, marile puteri şi organizaţii internaţionale de securitate şi apărare ale secolului
XXI îşi adaptează, modernizează şi profesionalizează continuu puterea militară, îşi revizuiesc
strategiile de securitate şi doctrinele militare, îşi dezvoltă noi tehnici şi tehnologii. În acest contex,
noile tehnologii şi echipamente militare reprezintă un factor-cheie în menţinerea şi consolidarea
unei puteri militare credibile şi capabile să contracareze noile ameninţări la adresa securităţii.
În acelaşi timp, un accent deosebit este pus pe cooperare şi interoperabilitate pentru
contracararea noilor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. Nici un stat, indiferent de puterea
economică şi militară a acestuia, nu mai poate să facă faţă singur unor ameninţări ce depăşesc
graniţele proprii, atât prin modul de organizare şi „difuzare“ a acestora, cât şi prin consecinţele lor.
Prin urmare, este necesară cooperarea inter-state, având drept criterii de eficienţă compatibilitatea şi
interoperabilitatea.
Pe aceste considerente, puterea armată a României a trebuit să fie adaptată structural,
doctrinar, operaţional şi din punct de vedere al capabilităţilor de luptă la noile cerinţe specifice
armatelor moderne, pentru a putea face faţă obligaţiilor asumate de ţara noastră prin tratate şi alianţe
internaţionale. Înainte de anul 1989, ca în majoritatea statelor din Europa, Armata României consta
într-o armată de masă, bazată pe conscripţie şi înzestrată în principal cu tehnică de luptă cu o putere
de foc relativă, dar cu o capabilitate de dislocare minoră. Este vorba de o structură armată specifică
perioadei Războiului Rece, când exista încă temerea unui posibil conflict major în Europa. Imediat
după sfârşitul perioadei bipolare, a fost declanşată reforma sistemului militar, reformă corelată
principiilor complexe ale luptei moderne şi resurselor avute la dispoziţie. Armata, ca subsistem al
societăţii româneşti, a evoluat odată cu aceasta, menţinându-şi scopul primordial de a garanta
suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia
constituţională.
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Procesul de transformare a sistemului militar presupune modificări atât din punct de vedere
al organizării şi structurii forţelor, doctrinelor, capabilităţilor, cât şi la nivelul informaţiilor militare,
instruirii şi educaţiei, managementului resurselor umane, achiziţiilor şi programării bugetare. O
direcţie importantă a acestei restructurări o constituie realizarea unei structuri de forţe cu o cifră
totală de personal de 90.000 (75.000 de militari şi 15.000 de civili). În plus, această structură
trebuie să fie echilibrată, flexibilă, bine pregătită, compatibilă şi interoperabilă cu structurile NATO
şi UE. Corelat cu acest obiectiv, de la 1 Ianuarie 2007, s-a renunţat la conscripţie, trecându-se la
sistemul voluntariatului, în care militarii profesionişti, angajaţi pe bază de contract în urma unei
selecţii riguroase, vor constitui elementul de bază al armatei.
Pentru îndeplinirea misiunilor, pe teritoriu naţional sau în afara graniţelor, pachetele de forţe
trebuie să fie corespunzător echipate, cu armament de înaltă tehnologie. Dotarea cu echipamente
moderne şi interoperabile cu cele similare ale statelor membre ale NATO şi UE este şi va fi în
continuare un element-cheie de multiplicare a puterii militare.
Procesul de aderare a României la Alianţa Nord-Atlantică a început încă din 1994, ţara
noastră fiind prima semnatară a Parteneriatului pentru Pace, program lansat de NATO în vederea
dezvoltării şi intensificării cooperării cu fostele state membre ale Tratatului de la Varşovia, atât în
materie de apărare, cât şi în alte domenii. O etapă importantă a acestui proces s-a încheiat odată cu
semnarea protocolului de aderare la Tratatul de la Washington (Aprilie 2004), moment ce a
însemnat integrarea într-un sistem de securitate şi de cooperare unic. În acelaşi timp, integrarea în
UE, concretizată în ianuarie 2007, a permis conectarea directă la politicile din domeniul securităţii
şi apărării de la nivelul statelor mebre ale UE. Astfel, România a devenit nu numai un consumator,
ci şi un furnizor de securitate, de aici decurgând o serie de obligaţii şi responsabilităţi pe care ţara
noastră trebuie să şi le asume şi îndeplinească. Potrivit legislaţiei în vigoare, misiunile la care pot
participa forţele armate române sunt: apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip
„coaliţie“, exerciţii comune, individuale, ceremoniale.
În prezent, armata României participă activ, cu peste 1600 de militari, la operaţii în sprijinul
păcii conduse de NATO şi UE şi la operaţii tip coaliţie în Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Afganistan
şi Irak, prin acţiunile desfăşurate demonstrând un grad ridicat de eficienţă a capabilităţilor militare
dislocate. România, ca stat membru NATO şi UE, trebuie să continue procesul de transformare a
armatei, astfel ca puterea militară a statului, condiţionată de o serie de cerinţe interne şi externe, să
se consolideze. În context, ţara noastră se preocupă de crearea unui echilibru adecvat între tradiţie,
modernizare, profesionalizare şi experienţă în configurarea modului de a realiza şi folosi puterea
militară.
2. Evoluţia Politicii Europene de Securitate şi Apărare – conceptul de Battle Group al UE
Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) îşi are originile în eforturile Uniunii
Europene de la sfârşitul anilor ’90 îndreptate către transformarea relaţiilor de securitate europene.
Chiar de la începutul dezvoltării sale, PESA a recunoscut caracterul complementar şi nu duplicitar
în relaţia sa cu abordările similare din cadrul NATO. Crizele din Balcani şi dorinţa statelor
europene de a se implica în rezolvarea acestora, cu o angajare din ce în ce mai scăzută a
partenerului de peste ocean, au generat necesitatea elaborării unei platforme europene comune care,
în ciuda unor interese şi obiective strategice încă diferite aparţinând statelor membre ale UE, avea
ca scop atât integrarea la nivelul politicilor UE cât şi construirea unei platforme de capabilităţi
comune pentru managementul unor crize cu implicaţii regionale. Astfel, Tratatul de la Maastricht
din 1991 prevedea, odată cu dezvoltarea procesului de integrare a noilor state membre, şi
fundamentarea celui de-al doilea pilon al UE, Politica Europeană de Securitate Comună (PESC).
Implicit, se crea un cadru integrat de creştere a rolului operaţional al UE, pe lângă cel tradiţional
reprezentat de promovarea unei pieţe economice comune.
În decembrie 1998, la St. Malo, UE a demarat proiectul ambiţios al PESA necesar
dezvoltării capabilităţilor militare autonome. Ulterior, Tratatul de la Amsterdam (1999) şi cel de la
Nisa (2001) au întărit cadrul PESC iar Consiliul European de la Cologne (1999) şi Helsinki (2000)
au permis luarea unor decizii necesare articulării cadrului instituţional al PESA şi dezvoltării
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instrumentelor şi procedurilor odată cu definirea nivelului de ambiţie al capabilităţilor militare.
Astfel, PESC şi PESA deveneau strâns corelate şi se oferea, în acelaşi timp, robusteţe şi
predictibilitate rolului operaţional al UE.
UE a continuat să dezvolte PESA prin elaborarea unui set de sarcini militare (Petersberg)
destinate dezvoltării capabilităţilor militare integrate ale statelor membre UE pentru managementul
crizelor similare cu cea din Kosovo. Aceste sarcini vizau atât prevenirea şi managementul crizelor
cât şi acţiunile integrate de după producerea acestora.
Declaraţia UE din mai 2003 sublinia existenţa unor capabilităţi destinate îndeplinirii
sarcinilor Petersberg dar aducea în atenţie şi o serie de limitări operaţionale generate, în principal,
de deficite pe linia unor capabilităţi. Domenii precum comanda şi controlul, mobilitatea strategică,
supravegherea strategică şi proiecţia şi susţinerea forţelor, identificate ca deficitare şi la nivelul
NATO, nu beneficiau de o acoperire cu forţe militare specializate în îndeplinirea unor asemenea
tipuri de sarcini. În plus, tendinţa de reducere a bugetelor alocate apărării din statele membre ale
UE şi multitudinea de sarcini generau nevoia dezvoltării, în continuare, a PESA în sensul definirii
cantitative şi calitative a nevoilor de forţe. Astfel, Strategia de Securitate Europeană (ESS) definea
noile ameninţări şi riscuri, obiectivele strategice şi căile de creştere a securităţii europene. Prin
stabilirea Headline Goal 2010, în mai 2004, se conturau următoarele repere:
-stabilirea unui centru civil-militar şi crearea unui Centru de Operaţii până în 2004;
-crearea Agenţiei Europene de Apărare până la sfârşitul anului 2004;
-implementarea coordonării la nivelul UE a transportului strategic până în 2005;
-realizarea unui comandament strategic de transport aerian pe deplin operaţional până în
2010;
-implementarea deplină a conceptului grupurilor de luptă (BG) ale UE până în 2007;
-disponibilitatea unui portavion până în 2008;
-interoperabilitatea sistemelor de comandă şi control până în 2010.
Conceptul BG al UE reprezintă o abordare complementară eforturilor similare ale NATO
concretizate prin crearea Forţei de Răspuns a NATO (NRF). Ambele iniţiative vizează generarea
unor capabilităţi expediţionare, rapide, agile şi robuste. Comparativ, NRF are un caracter
multinaţional şi întrunit şi are ca misiuni spectrul total al operaţiilor militare, incluzându-le pe cele
de înaltă intensitate. UE îşi stabilea ca obiective dislocarea a două BG până în 2007 pentru misiuni
mai reduse decât cele ale NRF din punct de vedere al angajării şi dislocării geografice. De
asemenea, există BG multinaţionale şi unele constituite numai de o singură naţiune (cazul Marii
Britanii). Perceput iniţial ca un concept duplicitar faţă de NRF, BG s-a dovedit a fi un instrument
complementar dedicat sprijinirii eforturilor NATO de a gestiona zone de conflict multiple şi
simultane.
II. Capabilităţile Armatei României participante
la operaţii conduse de NATO, UE şi tip coaliţie
Apartenenţa ţării noastre la organismele internaţionale şi regionale, activitatea susţinută,
iniţiativa şi rezultatele obţinute au făcut ca România să câştige un statut recunoscut de factor de
stabilitate şi furnizor de securitate în plan regional şi internaţional. Astfel, Armata României a
dezvoltat, începând cu mijlocul anilor `90 o participare activă la eforturile organismelor de
securitate internaţionale şi a contribuit major cu capabilităţi în cadrul misiunilor conduse de NATO,
UE sau la cele tip coaliţie, în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Balcani.
Misunile la care a participat Armata României s-au executat la solicitarea organismelor
internaţionale, în baza rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU şi a hotărârilor structurilor
naţionale de decizie politică şi legislativă. Participarea la operaţii în sprijinul păcii a scos în
evidenţă hotărârea de integrare cât mai rapidă în structurile politico-economice şi de securitate
europeană şi euro-atlantică a României. Obiectivele urmărite pe timpul participării la misiunile în
afara teritoriului statului român s-au circumscris celor generale privind integrarea României în
structurile de securitate europene şi euroatlantice.
Este de remarcat faptul că această participare a cuprins două etape relativ distincte:
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Prima etapă, cuprinsă între anii 1991 – 2000, a fost etapa de familiarizare şi de însuşire a
procedurilor de stat major şi de operaţii;
 Cea de a doua etapă, aceea de participare activă la misiuni, s-a concretizat prin nivelul de
angajare cu structuri, tipul misiunilor executate, dar şi prin tipologia zonele de desfăşurare a
operaţiilor. Această etapă a început în anul 2000 şi continuă şi în prezent.
De asemenea, ca o dovadă a recunoaşterii rezultatelor obţinute de către militarii români la
operaţii în zonele de conflict şi a încrederii obţinute în cadrul NATO şi UE, subunităţi aparţinând
Forţelor Terestre române au fost solicitate la Forţa de Răspuns a NATO şi la Grupurile de Luptă ale
Uniunii Europene.
NATO NRF 10

Pl.Dc. RBC

NATO NRF 11

B.I.
Structuri pentru operaţii speciale (SOF)

Grupul de luptă Grecia - Bulgaria - România ofiţeri St.Maj.;
Cipru
1 Pl.Dc. RBC
(angajament regional UE )
Grupul de luptă Italia - Turcia - România (angajament regional UE )

Participarea va fi stabilită în 2009.

Începând cu anul 2004, un pluton de decontaminare radioactivă, biologică şi chimică a fost
oferit la NRF rotaţiile 3, 4, 7, 8, 9, 10 şi 12. De asemenea, un batalion de artilerie a fost certificat ca
structură capabilă să îndeplinească misiuni în cadrul NRF rotaţia 8.
Pe timpul fazei „stand - by” a NRF rotaţia 11 (iulie – decembrie 2008), un Batalion de
Infanterie Mecanizată va fi oferit Componentei Terestre a NRF, a cărei naţiune lider este Franţa
(Comandamentul Corpului de Reacţie Rapidă de la Lille).
Un pluton de decontaminare radioactivă, chimică şi biologică, o echipă PSYOPS şi 5 ofiţeri
de stat major au făcut parte din HELBROC – grupul de luptă al Uniunii Europene (faza „stand by”:
iulie – decembrie 2007). Participarea la Grupul de luptă Italia - Turcia - România - (angajament
regional UE ) – va fi confirmată în anul 2009.
1. Participarea în teatrele de operaţii
În cadrul misiunii UE ALTHEA din BOSNIA – HERŢEGOVINA, Forţele Terestre
continuă participarea cu forţe şi mijloace la operaţiunea de management a crizelor condusă de UE.
Detaşamentul Român Olanda a executat, până în anul 2007, activităţi specifice de transport în
cadrul misiunii UE ALTHEA, sub control operaţional olandez. Plutonul de Poliţie Militară, fiind
dislocat în localitatea Sarajevo, Camp Butmir II, îndeplineşte misiuni în sprijinul Brigăzilor
Multinaţionale, precum şi misiuni specifice unităţii multinaţionale de poliţie, sub control
operaţional italian. În acelaşi timp acesta a constituit rezerva de acţiune rapidă, în teatrul de operaţii
din Kosovo sub control operaţional KFOR.
Participarea Forţelor Terestre la misiuni în teatrul de operaţii din Kosovo a început în luna
martie, 2003 cu 1 companie de Infanterie, sub control operaţional italian, 1 pluton de control al
deplasării, sub control grecesc, 1 companie de infanterie în cadrul grupului de luptă BELUROKOS
şi ofiţeri de stat major. Ulterior, ca urmare a îndeplinirii unor prevederi ale Tratatului de la Dayton,
prezenţa forţelor s-a redus. Astfel, la această dată, participăm cu o companie de infanterie (86
militari) dislocată la Goradzevac. Partenerul italian asigură, în continuare, controlul operaţional al
acestei companii. Compania de infanterie participă la asigurarea securităţii şi siguranţei în aria de
responsabilitate, prin executarea misiunilor de patrulare şi observare, puncte de control temporare şi
fixe.
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La solicitarea organismelor internaţionale, Parlamentul României a aprobat participarea
unui pluton de poliţie militară (25 militari) la misiunea ISAF în Afganistan, începând cu luna
ianuarie 2002, pentru participarea la asigurarea securităţii în Kabul şi împrejurimi. Ca urmare a
extinderii misiunii ISAF şi solicitării partenerilor din coaliţie, începând cu luna august 2006,
batalionul de infanterie a fost transformat în batalion de manevră şi a primit misiuni de asigurare a
securităţii în zona de operaţii ZABOUL. Astfel, militarii români au sunt dislocaţi în şase baze
înaintate cu un total de 622 militari, începând cu iulie 2008. Începând cu iulie 2002, a fost dislocat
primul batalion românesc care participă la operaţia ENDURING FREEDOM, sub controlul
operaţional al SUA.
Participarea la operaţia IRAQI FREEDOM a început în anul 2003 şi a constat în:
-1 batalion de infanterie (405 militari),
-1 companie de infanterie (100 militari),
-1 detaşament de geniu (149 militari).
În perioada 2004-2007, 1 companie de infanterie a participat la misiunea ONU dislocată în
BASRAH.
În prezent, ca urmare a reducerii efectivelor operaţiei IRAQI FREEDOM, participăm cu 1
batalion de infanterie (405 militari) dislocat la Tallil şi care îndeplineşte misiuni de pază şi
securitate, culegere de date şi informaţii, monitorizarea traficului prin patrulare, puncte de control
fixe şi mobile, asigurarea securităţii operaţiilor logistice şi misiunilor umanitare în zona de
responsabilitate, misiuni de luptă independent sau în compunerea unor grupări de forţe, precum şi
antrenarea militarilor irakieni din cadrul unor subunităţi de sprijin operaţional.
Concluzionând, trebuie remarcat că, în anul 1991, Armata României angaja prima ei
participare la o misiune internaţională, după cel de-al doilea război mondial, cu un spital militar de
campanie la Războiul din Golf. Şase ani mai târziu, în 1997, contingente militare româneşti
acţionau pe trei continente: Europa (Bosnia-Herţegovina şi Albania), Africa (Angola) şi Asia
(Kuweit).
În 2008, România are desfăşurate în cele mai fierbinţi zone de pe glob contingente însumând
peste 1.800 militari din forţele terestre, angajaţi într-un larg spectru de misiuni, cu un nivel de risc
foarte ridicat.
Iniţial, participarea la misiuni avea ca scop atingerea obiectivelor de integrare euro-atlantică,
astăzi aceasta ţine, în special, de onorarea angajamentelor asumate ca ţară membră a NATO şi
Uniunii Europene.
Bibliografie
[1] Chafos, Timothy, The European Union’s Rapid Reaction Force and the North Atlantic
Treaty Organization Response Force: a rational division of labor for European security,
United States Command and General Staff College, Ft. Leavenworth, Kansas, 2003.
[2] Carstens, Nikolaus, The Value of a European Security and Defense Policy, School of
Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College,
Fort Leavenworth, Kansas, 2007.
[3] Theiler, Olaf, Sword or Ploughshare? New Roles for NATO and the Changing Nature of
Transatlantic Relations, Occasional Paper Series, nr. 17, The George C. Marshall
European Center for Security Studies, februarie 2008.
[4] Strategia de Transformare a Armatei României

172

CONSIDERATIONS ON SECURITY IN BALKANS.EUROPEAN SECURITY
AND DEFENSE POLICY PLANNED OPERATION “EULEX” IN KOSOVO
Horatiu Adrian NEAGOIE∗
Being the sixth ESDP mission in the Balkans, its success can no longer be assessed according to ‘learning by
doing’ principles. The riots in Pristina in February 2007 demonstrated that Kosovo will be a more complex crisis
management operation than previous EU missions. As EU paralysis in the face of the Kosovo crisis in 1999 served as a
main rationale for the development of a European Security and Defense Policy, so Kosovo now provides an opportunity
for EU decision makers to prove that the policy is coming of age.
Having been described as the most difficult ESDP mission so far, the planned civilian mission to Kosovo will
constitute a major test case for the EU’s adolescent foreign and security policy. Once the UN Security Council has
passed a resolution on Kosovo’s future status, the EU is expected to take over from UNMIK and launch a major ‘Rule
of Law’ mission to support the implementation of the settlement and promote the development of Kosovo’s police and
justice sector

I. A Little Bit about Fundamentals of ESDP
The European Security and Defence Policy (ESDP) represents a major element of the
Common Foreign and Security Policy (CFSP) pillar within the European Union (EU). The ESDP is
actually the successor of the European Security and Defence Identity (ESDI) under NATO, but
differs in that it falls under the jurisdiction of the European Union itself, including countries with no
ties or connections to NATO.
Formally, the ESDP is the domain of the Council of the European Union and falls under this
jurisdiction, which is an intergovernmental body in which the member states are represented.
Nonetheless, the High Representative of the Common Foreign and Security Policy also plays a
significant role. In his position as Secretary General of the Council, the High Representative’s job is
to prepare and examine all the decisions to be made before they are brought in front of the Council
of the European Union. He is based at and supported by the General Secretariat of the Council of
the European Union58.
II. What Are Actually ESDP Planned Operations?
Without any doubt, the European Security and Defence Policy has registered during the last
years a significant development, sensitively encouraged by the development of the political
consensus regarding the need for shaping of an individual security and defence dimension at the
European Union level. Being launched almost nine years ago, at the Helsinki European Council
(1999), the European Security and Defence Policy has succeeded in becoming in a short period of
time one of the key dimensions of the Union and also one of the most dynamic policies of the
European Union. The adoption of the European Security Strategy (December 2003), the launching
of a significant number of civilian and military operations (which cover a geographical area of three
continents – Asia, Europe, Africa) are important landmarks of all joint efforts done by European
Union to increase its role in the management of the current security environment59.
Substantial EU-led operations may be limited to different areas:
- those parts of the world in which the EU is prepared to countenance a substantial and
sustained intervention;
- Parts of the world in which European state models and political cultures are not unfamiliar;
and
- Situations in which individuals are prepared to serve in (i.e., a degree of stability)60.
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In other areas and contexts, however, European Union Civilian Crisis Management
Engagement may be limited either to a supportive role to a UN/Regional Organization Peace
Operation or to a Host State. Examples of this might include Rapid Assessment or Monitoring
Teams, Training Functions, Individual or Small Advisory Teams, Provision of Concepts,
Guidelines, Information, many of which might be limited to a specific time period.
Since 2002 the European Union has become increasingly active abroad under the European
Security and Defence Policy auspicious. As of February 2008, it has engaged in at least nineteen
operations61, using civilian and military instruments in several countries in three continents (Europe,
Africa and Asia). Ten of these operations are currently ongoing; and two more are planned to be
carry out. The planned missions are:
- EULEX: Planned police and civilian mission to the province of Kosovo following the
independence.
- EU SSR Guinea-Bissau: A planned mission for security sector reform in Guinea-Bissau.
III. EULEX
The Future EU Presence in Kosovo
European Union has a tremendous role in Kosovo. Essentially, the EU role in a ‘post-status’
Kosovo will be twofold. First of all, it will contribute to the future International Civilian Office
(ICO) in Kosovo, led by an International Civilian Representative and ‘double-hated’ as EU Special
Representative (ICR/EUSR). The ICR/EUSR’s job is to oversee the right implementation of the
settlements and have some clearly defined and reviewable executive powers. S/he will also make
preparations for a transfer of authority from UNMIK to the Kosovo authorities, and to a future
international presence. Second, the EU will deploy an ESDP mission in the broader field of the ‘rule
of law’ – particularly in relation to the judiciary, police, customs and correctional services.
Currently, the EU Planning Team for Kosovo (EUPT Kosovo) is on the ground planning for
a smooth transition from UNMIK to the forthcoming European Security and Defense Policy
mission. Before that mission can be launched, however, a clear UN Security Council Resolution on
the thorny issue of Kosovo’s status is required. Although deep concerns have been expressed as to
whether the international community will be able to overcome the differences between the parties,
some of those involved in the Kosovo Contact Group negotiations are confident of finding an
agreement on “supervised independence” for Kosovo in the course of the summer. If this optimism
proves justified, and once the Security Council gives its green light, the EU mission will start to
build full capacity during a transition period of 120 days, before being in a position to deploy62.
Kosovo’ Status up to the Independence Day
The European Union has been attempting to lead on the issue of Kosovo through its
involvement, but has been divided on whether to recognize an independent Kosovo without
international and Serbian approval or not. The agreement was seen as ensuring the unity of the EU
on the question, however the Presidency announced it would not amount to recognition of an
independent Kosovo63.
The European Union has stated its mission will be legally based on United Nations Security
Council Resolution 1244, which introduced the international rule of Kosovo in 1999. However
Serbian Prime Minister Vojislav Kostunica criticized the move stating: "It is unacceptable that the
illegitimate arrival of an EU mission to the province is discussed so that Ahtisaari's plan for creating
a puppet state may be implemented" 64 . Serbia also views the mission as European Union
recognition of an independent Kosovo.
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IV. The Mission’s Mandate
Even before a Security Council Resolution has been agreed, around 90-95 per cent of the
mandate for the ESDP mission has already been specified. The focus will clearly be on bringing the
local legal system up to international standards. The basic philosophy underlying the approach is
that the indigenous authorities should be responsible for managing Kosovo. Only in areas where
they will be unable to ensure the implementation of the settlement agreement, will the ESDP
mission provide mentoring, monitoring and advice as well as carry out clearly defined executive
powers.
Judicial Sector Reform
This sector looks to be one of the most sensitive areas to be reformed. Reform of Kosovo’s
extremely weak judicial sector will probably be the biggest challenge to the European Union. In
order to get a centralized, non-discriminatory system, there seems to be a consensus that a degree of
executive function – in the areas of property rights, correctional services, and prosecution of major
crime – will be necessary for some time to come. Although traditionally the implementation of
property rights has not been regarded as a security related task, in Kosovo today it certainly does
have high security implications and should, therefore, figure in the European Security and Defense
Policy mission. Hence, European Security and Defense Policy mission personnel will have the task
to support the resolution of property cases related to the conflict of 1998-1999 and supervise the
work of the Kosovo Property Agency (KPA) in order to ensure its ability to manage all types of
claims and conduct the evictions. On the other hand, it will also assist local counterparts in dealing
with conflict-related compensation cases in the civil courts through the provision of European
Union judges to give advice and adjudication.
Another important domain is represented by Correctional Services, which might also require
executive powers. In spite of the strong reluctance of the Kosovo authorities, the European Union is
seeking wide-ranging powers that would enable it to inquire into alleged past criminal activities of
ministers, politicians and government officials. Moreover, the European Union will be in the
situation of tackling the issue of parallel courts in the Serb enclaves, where judges, prosecutors,
administrative staff and police are being paid by Belgrade. It remains to be seen how the Serb
minority will be properly represented and its rights guaranteed under a future judicial system.
Police Sector Reform
Comparing to the Judicial Sector, the police one appears to be in better and clearer shape.
Most policing functions have been successfully transferred to the Kosovo Police Service (KPS),
which is dealing with daily operational functions satisfactorily. Only in key sectors, such as
Crowd/Riot Control, Organized Crime, War Crimes, Interethnic Crimes, Border Control, Financial
Investigations and Anti-Corruption, the ESDP police will require executive powers. In the
remaining areas, they should be able to confine themselves to advice, mentoring and monitoring. In
the key area of Crowd/Riot Control, a three-stage concept (taken over from UNMIK) has already
been developed. Therefore, if civil unrest breaks out, special units of the KPS (so-called ROSUs)
will step in. If they cannot cope, the tactical responsibility will be taken over by the ESDP police
(with KFOR providing the final safety net if the security situation deteriorates still further). Unlike
other areas, ESDP personnel will also give capacity-training to the KPS in Crowd/Riot Control.
While the KPS will have primacy in the fight against organized crime, an ESDP unit will
provide central direction and retain the option to conduct its own actions and investigations in
selected cases. While maintaining the unity of the Kosovo Border Police, the ESDP mission will
assume UNMIK’s executive powers regarding border control. Depending on the final outcome of
the status talks, to a certain extent the EU will also assume NATO’s border management tasks. It is
also envisaged that some executive powers will be needed for securing Pristina Airport, although
the intention is to hand this task over to the KPS as soon as possible. As with Crowd/Riot Control,
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ESDP Police Officers will use their corrective powers, mainly in critical situations that the KPS
cannot handle on its own or in cases of human rights violations65.
V. The Chain of Command
Ensuring EU Coherence
One of the most persistent challenges of the European Union is to ensure a coherent
deployment of its foreign policy instruments. In the Kosovo mission this challenge will be two-fold.
First, this coherence must be ensured between the office of the ICR/ESR and the ESDP
mission. Because the ICR/ESR and the Head of the ESDP mission will not be merged, a division of
responsibilities is required. It is envisaged that the ICR/ESR will provide wider political guidance
and exercise final authority, but will not interfere at the operational level. Given that the ICR/ESR’s
power will be closely linked to the judicial sector, and that the ESDP mission will focus on issues
relating to the rule of law, it remains doubtful how this division of responsibilities between ICO and
ESDP can be managed in a ‘clear and mutually reinforcing’ way. Due to this lack of a clear EU
structure, much will depend on the personal authority of the ESR and his personal relationship with
the Head of the ESDP mission to coordinate EU activities on the ground.
The second coherence challenge will surround how well the Council and the Commission
will cooperate. In spite of some ongoing institutional rivalry, Kosovo seems to be a case where the
cooperation between the two bodies works rather well. In order to maximize synergies, Javier
Solana, the High Representative for CFSP and Olli Rehn, Commissioner for Enlargement, have
already presented four joint papers where they outlined their joint approach. Although no
Commission officials participate in the actual EUPT Mission, regular coordination meetings are
also taking place between the Council Secretariat and the Commission in Brussels and between
EUPT and the EC Delegation in Pristina.
According to the EU division of labor, the ICO/ESR and the ESDP Mission on the Council
side will focus on the implementation of the status settlement and the consolidation of the ‘rule of
law’, whereas the Commission will assist the Kosovo authorities to increase their own capacities to
govern Kosovo with a longer-term European perspective. As the ESDP Mission is not designed to
be sustained over an extended period, cross-pillar coordination will be crucial for a well-planned
transition from the shorter-term ESDP Mission to the longer-term measures pursued by the
Commission. With the build-up of the External Action Service currently on hold, Kosovo could
thereby act as a catalyst for improved and more comprehensive coordination between the two
pillars66.
Consolidating the Civilian Chain of Command
The situation in Kosovo requires specific developed plans to create a new civilian
headquarters capacity in order to consolidate the chain of command in civilian operations, which
are currently being developed. The option of creating a civilian operations commander at the
strategic level of command has received particular support. The holder of the new post could – as
with military ESDP missions – be responsible for the planning and conduct of civilian crisis
management operation in Kosovo and ensure smooth, two-way information flows between Brussels
and Pristina. The head of the civilian ESDP Mission on the ground would be answerable to the
civilian operations commander who, in turn, would also be accountable in any cases where Kosovo
citizens make complaints of human rights violations against the European Union Mission67.
How this major reshuffle of the Council Secretariat can best help the civilian operations
commander fulfill his/her tasks regarding the preparation, planning and running of civilian missions
is currently being examined. Although Council officials are very reluctant to share detailed plans on
the future set-up, it seems agreed that the new body (of 50-60 people) will be outside the military
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chain of command, thereby creating a separate civilian ESDP structure in parallel to the already
well-developed military one. In the event that the Council is unable to reach a decision before the
launch of the mission, the Kosovo planning team is also preparing for there not being a civilian
commander.
Reaching an arrangement with NATO. EU-NATO Dialogue.
The two organizations are currently negotiating the arrangements for their cooperation in
Kosovo, as Berlin Plus arrangements only encompass cooperation at the military level, thus EU
civilian missions are excluded from formal EU-NATO dialogue. The nature of which EU officials
are keen to indicate is more technical and descriptive rather than political. In the same time, the
Council Secretariat is also keen to avoid any long-winded political debate between the Member
States. In particular, Ankara has to be reassured that the arrangements will only be applied to
Kosovo and that no legal precedents are being set for future collaboration between EU and NATO.
The Civilian Military Cell, although not formally involved, is contributing its military
expertise to the negotiations with KFOR and is also managing the interface between the EU’s
military and civilian capacities. On the ground, a close working relationship between the EUPT in
Pristina and KFOR has already been established and the positions of each organization on certain
issues like police operations, border management and information exchange are currently being
debated.
European Union must reach an agreement with NATO because, if the security situation
deteriorates, this will provide for KFOR’s protection of ESDP staff on the ground. Given the need
for EU police and KFOR military to work closely together, it would be a major obstacle to the
mission’s if no classified information could be exchanged between NATO and the EU.
At the same time, KFOR has made clear that the transition from UNMIK to the EU will not
affect its military role in Kosovo and that its current 17,000 troops will continue to be responsible
for the bulk of ‘hard’ security tasks. While there is currently a consensus in EU circles to keep
KFOR (and hence the US) involved in Kosovo as long as possible, a transition of the military role
from NATO to the EU - as happened in Bosnia Herzegovina - might take place once the security
situation in Kosovo becomes more predictable68.
VI. Capabilities
The Vexed Question of Capabilities
During a force generation conference on April 20, it was agreed that the mission will be
composed of around 1,750 civilian agents, including 40 judges and prosecutors. Given scarce
resources, the recruitment of well-qualified civilian personnel for deployment in ESDP missions is
traditionally cumbersome. Faced with the difficulty of securing an adequate number of police
officers from the Member States, a significant share of EU nationals currently serving in the
UNMIK Police contingent will remain in Kosovo, but under an EU flag.
After lengthy deliberations about possibly deploying the European Gendarmerie Force
(EGF), this option now appears to be off the table. Due to Italian reservations about putting EGF
personnel directly under the civilian EU command structure, Spanish concerns about the Ahtisaariproposal, and fears of some Member States that the EGF forces might form their own structure
within the overall mission structure, it is now seems more likely that EGF troops will not be
deployed under EGF-flag, but as individual contributions from Member States. France, Italy,
Poland and Romania are expected to deploy integrated police units with specialized skills for
Crowd/Riot Control. Germany and the UK are also expected to be main contributors to the mission.
Striking the Right Balance
Avoiding the temptation of setting up an ESDP mission with powers that are too farreaching represents one of the most important issues. The EU’s role should not be to rule Kosovo,
but to help Kosovans to rule themselves in accordance with the final outcome of the status talks.
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The EU will not want to replicate UNMIK’s widely unpopular machinery, and should be very
careful in exercising its powers so as to set a good example to the locals.
Given the dire economic situation in Kosovo, there is the imminent danger of a hangover
after the post-status celebrations, with the EU being blamed for the headache. In this regard, the EU
has to refrain from the temptation to impose itself, if positive results are not achieved quickly. The
more executive powers the EU accrues for itself, the more frustration is likely among the Kosovo
authorities. The main challenge, therefore, will be to strike the right balance between having
sufficient power to create the secure atmosphere necessary to build a confident civil administration,
while giving enough power to the Kosovo institutions to ensure that after eight years of UN
administration ultimate authority and responsibility now lies with them. In other words, for the
establishment of a self-sustainable Kosovo built upon local ownership, the future should be neither
UNMIK II nor EUMIK.
VII. Conclusions
Being the sixth ESDP mission in the Balkans, its success can no longer be assessed
according to ‘learning by doing’ principles. The riots in Pristina in February 2007 demonstrated that
Kosovo will be a more complex crisis management operation than previous EU missions. As EU
paralysis in the face of the Kosovo crisis in 1999 served as a main rationale for the development of
a European Security and Defense Policy, so Kosovo now provides an opportunity for EU decision
makers to prove that the policy is coming of age.
Having been described as the most difficult ESDP mission so far, the planned civilian
mission to Kosovo will constitute a major test case for the EU’s adolescent foreign and security
policy. Once the UN Security Council has passed a resolution on Kosovo’s future status, the EU is
expected to take over from UNMIK and launch a major ‘Rule of Law’ mission to support the
implementation of the settlement and promote the development of Kosovo’s police and justice
sector69.
A strong mission of 1800-1900 militaries was approved by The European Council on 14
December 2007. It will consist of police officers, prosecutors and judges - hence focusing on issues
on the rule of law, including democratic standards. The mission is expected to cost 165 million
euros in its first year. The exact time of deployment is unknown, with leaders suggesting any time
between Christmas 2007 and the end of summer 2008.
The final decision on the mission was planned to be taken on 28 January 200870; this was
postponed due to concerns over possible negative effects on the second round of the presidential
election in Serbia on 2008-02-03 and the possible signing of the Stabilisation and Association
Agreement with Serbia on that date71. The officially voiced reason for the postponement is the lack
of a legal basis (through a UNSC resolution or something similar) for the mission. A Joint Action
was approved on 4 February 2008, meaning that only the final approval is required; it is expected to
be given on 18 February 200872.
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RESURSELE DE SECURITATE
Dr.Francisc TOBĂ∗
Diferitele interpretări ale securităţii naţiunilor au generat concepţii specifice de identificare
şi susţinere a stării de securitate. Dacă se consideră că securitatea decurge din puterea militară, se
acţionează pentru sporirea capacităţilor de luptă. Când se apreciază că securitatea naţiunii decurge
din puterea economică, deciziile se orientează spre sporirea capacităţilor de producţie şi, ca urmare,
spre extinderea pieţelor şi spre protejarea lor.
În ambele interpretări, care sunt încă dominante, nu se ia în considerare că o reală stare de
securitate presupune satisfacerea necesităţilor proprii naţiunii în modalităţi care să nu insecurizeze
"partenerii". Dacă se acceptă că procesele globalizante nu pot fi ignorate şi singura globalizare
realmente securizantă este cea în care evoluţiile regionale şi globale nu afectează componentele,
premisele conceperii strategiilor de securitate trebuie să se modifice. De-a lungul timpului, s-a
practicat securitatea proprie în detrimentul altora; ea a produs imperiile şi regimurile coloniale, dar
şi stările conflictuale.
Luarea lor în considerare a proceselor globalizante este o recunoaştere că statele trebuie să
se ocupe nu doar de situaţia lor, ci şi de starea omenirii. Ca urmare, concepţiile de securitate
acceptabile sunt numai cele care promovează soluţii securizante pentru propria existenţă, dar în
modalităţi care favorizează soluţii cu consecinţe benefice la toate nivelurile organizării sociale.
Cum se poate proceda? Ce se poate face pentru a se promova strategii capabile să ia în
considerare necesitatea de a susţine acea globalizare care poate fi favorabilă tuturor? Dacă starea de
securitate nu poate fi decât cea în care nimeni nu acţionează în detrimentul partenerilor, care
favorizează conlucrările regionale şi globale, decidenţii în domeniu securităţii trebuie să caute
soluţii pentru a identifica, amplifica, proteja şi gestiona resursele de securitate care pot fi generate
prin efort propriu.
În pofida apartenenţei la diferite structuri colective de securitate fiecare naţiune are dreptul
şi responsabilitatea de a-şi promova nevoile de securitate şi de a genera resursele care permit
obţinerea unor grade de insecuritate acceptabile. Securitatea naţiunii nu mai este definită doar prin
dimensiunea militară iar cetăţenii devin atît beneficiari cît şi furnizori de securitate. În acest sens,
procesele educaţionale care vizează o reală şi solidă cultură de securitate, devin generatoare de
resurse de securitate. Educaţia şi comunicarea sunt resurse insuficient exploatate în spaţiul public
românesc! În acest sens propunem realizarea unei structuri media dedicată educaţiei în sfera
securităţii.
Analiza procesuală a problematicii resurselor de securitate a condus la concluzia: starea de
securitate a unei naţiuni decurge din capacitatea ei de a-şi satisface necesităţile în modalităţi care să
nu-i afecteze reproducerea, care să nu genereze raporturi dezavantajoase cu alte naţiuni şi care să
susţină conlucrarea cu celelalte naţiuni pentru soluţionarea aspectelor problematice globale,
regionale şi proprii în modalităţi care nu induc dezechilibre şi stări conflictuale. O astfel de
interpretare a situaţiei de securitate este mai cuprinzătoare decât oricare din interpretările anterioare,
deoarece are în vedere necesitatea şi posibilitatea ca securitatea unei naţiuni să nu fie realizată în
detrimentul altor naţiuni sau al evoluţiilor regionale şi globale.
În egală măsură reţinem atenţia asupra matricei legislative generatoare de insecuritate prin
înstrăinarea unor resurse strategice – petrol, comnicaţiile sau finanţele – sau prin favorizarea
gestionării resurselor din perspectiva unor grupuri de interese, naţionale sau multinaţionale.
Atragem atenţia asupra “duşmanului din interior”, care de cele mai multe ori îşi legitimează
acţiunile prin promovarea unui cadru legal insecurizant! Creativitate, spre exemplu, este un
domeniu fundamental în generarea resurselor de securitate dar astăzi acesată problematică, esenţială
pentru prosperitatea unei naţiuni, este inadecvat abordată de cadrul legal existent. Furtul de soft sau
∗
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de proprietate intelectuală sunt domenii care nu intră, încă, în atenţia decidenţilor din sfera
securităţii.
Dacă binomul prosperitate-securitate constituie obiectivul de maximă generalitate atunci
este evident că problematica creativităţii unei naţiuni trebuie adusă în prim-planul decidenţilor
politici. Creativitatea este o resursă inepuizabilă avînd coeficientul de multiplicare a valorii
adăugate practic infinit. Iar România are zestrea genetică care să-i permită să promoveze şi să
protejeze această resursă de securitate. Programele educaţionale trebuie să încurajeze creativittea şi
asimilirea cunoştinţelor în sfera securităţii. Dacă acceptăm că viitorul aparţine societăţii bazate pe
cunoaştere atunci România trebuie să se orienteze educaţional, comunicaţional şi relaţional în
această direcţie.
Dacă strategiile de securitate a unor naţiuni decurge din insecuritatea altor naţiuni atunci ele
vor opta pentru resurse externe şi se bazează pe măsuri expansioniste, inclusiv militare. În concepţia
pe care o propunem problematica resurselor de securitate se pune în alţi termeni. Decidenţii în
domeniul securităţii trebuie să caute soluţii pentru a identifica şi amplifica resursele de securitate
care pot fi generate prin efort propriu şi permit României să fie un partener credibil al NATO dar, în
acelaşi timp, să se prevaleze de prevederile documentelor Alianţei şi a celor naţionale de gestionare
în interesul, în primul rînd, al nevoilor proprii resursele de securitate.
Care pot fi premisele acestei concepţii de securitate? Ea presupune atitudini pozitive şi
active pe toate planurile. În acest context se conturează şi necesitatea gestionării publice a resurselor
de securitate. Resursele necesare trebuie să fie evaluate corect şi dezvoltate sistematic încât ele să
susţină strategiile de securitate. Pregătirea resurselor pentru prezervarea şi dezvoltarea lor este
indispensabilă, face parte din acţiunile care sporesc posibilităţile de intervenţie ale decidenţilor
publici în domenii sensibile ale situaţiei naţiunii şi statului, dau posibilitatea organizaţiilor publice
să se implice constructiv în acţiuni ce sporesc securitatea regională şi securitatea globală.
Caracteristicile mediului de securitate internaţional actual, coroborate cu opţiunile naţionale
politico-militare, ar trebui să determine Guvernul României să reconsidere problematica gestionării
resurselor de securitate, din perspectiva necesităţilor şi capabilităţilor naţionale.
Calitatea de membru NATO, presupune ca România să dispună de un sistem coerent de
gestionare a resurselor de securitate. În scopul realizării acestui deziderat, propunem înfiinţarea
unei structuri guvernamentale denumită AUTORITATEA NAŢIONALĂ A RESURSELOR DE
SECURITATE, condusă de un director cu rang de secretar de stat, cu statut de invitat permanent al
CSAŢ, subordonată direct Primului Ministru.
Prin resurse de securitate (RS) se înţelege atât totalitatea capabilităţilor naţionale de
cercetare, proiectare, realizare, valorificare, consultanţă în domeniul intelectual şi material,
reclamate de implementarea Strategiei Naţionale de Securitate, cât şi resursele atrase ca efect al
apartenenţei României la diferite structuri colective de securitate.
Obiectivul principal al acestei instituţii îl constituie identificarea, dimensionarea,
planificarea, asigurarea, evaluarea şi optimizarea alocării resurselor de securitate.
ANRS va coordona organizaţiile publice şi private în următoarele domenii:
• elaborarea politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul RS din perspectiva
procesului de implementare a Strategiei Naţionale de Securitate precum şi elaborarea cadrului
legislativ securizant care să permită gestionarea unitară, coerentă şi integrată a domeniului de
competenţă;
• generarea RS în unităţile de cercetare şi dezvoltare, producţie şi consultanţă (know-how)
pornind de la premisa că creativitatea este la baza dinamicii dezvoltării economice, a prosperităţii
care asigură resursele de securitate necesare;
• relaţiile internaţionale din sfera comerţului, acordarea licenţelor şi coordonarea
exportului, organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale în domeniu;
• gestionarea alocării RS pe timp de pace, criză şi război;
• gestionarea activităţii interministeriale şi a relaţiilor cu organismele internaţionale în
domeniul de competenţă prin valorificarea comunicării de ca resursă de securitate.
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ANRS, prin structura şi atribuţiile sale, va putea asigura realizarea următoarelor
obiective:
• flexibilitatea şi adaptabilitatea sistemului naţional de asigurare a RS;
• optimizarea alocării RS necesare acţiunilor structurilor sistemului naţional de securitate
pe timp de pace, criză, dezastre, calamităţi şi la război;
• interoperabilitatea şi integrarea în sistemele similare ale structurilor colective de
securitate la care România a aderat sau la care îşi propune să adere;
• planificarea RS determinată de planurile de politicile, strategiile şi planurile de acţiune
ale structurilor specifice ale statului;
• realizare interfeţei comerciale între diferitele entităţi publice şi private, controlul şi
promovarea exportului, evaluarea excesului şi deficitului de resurse, valorificarea produselor noi în
domeniu;
• armonizarea juridică cu normele internaţionale în domeniu;
• coordonarea asigurării cu RS a sistemelor logistice proprii diferitelor componente ale
statului cu atribuţii în domeniu în caz de pace, criză şi război.
Calitatea de membru al Guvernului şi statutul de invitat permanent al CSAŢ ar conferi
directorului ANRS posibilitatea de a susţine performant deciziile la nivelul cel mai înalt în
domeniul securităţii naţionale.
Prin înfiinţarea ANRS, Guvernul va dispune de o structură guvernamentală specializată,
modernă şi eficientă, fără alocarea unor resurse umane şi financiare noi. După un interval de
timp rezonabil, prin reconsiderarea unor componente, în prezent generatoare de paralelisme, se vor
realiza economii substanţiale la buget, concomitent cu creşterea performanţei instituţionale.
ANRS va oferi CSAŢ şi Primului Ministru o structură guvernamentală unitară, omogenă
concepţional şi acţional, profesionistă, permiţând decidenţilor politici majori să elaboreze şi să
implementeze strategii naţionale coerente, eficiente, fundamentate şi argumentate, în sfera
resurselor de securitate.
Propunem o variantă de organigramă privind Autoritatea Naţională a Resurselor de
Securitate.
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A RESURSELOR DE SECURITATE
Director General
cu rang de secretar de stat

Consilieri

Direcţia
Politici, strategii şi
reglementare
juridică

Politici şi
strategii
Reglementa
re juridică
Standardiz
are,
codificare

Direcţia
Capacităţi de
generare a RS
Director
Cercetare,
dezvoltare
Producţie
DGPA - MEF
Consultanţă
(know-how)
Off-set
ACATS
(secretar de
stat)

Direcţia
Relaţii economice
internaţionale
Director

Direcţia
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Director

Direcţia
Comunicare şi
relaţii
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Export-import
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şi relaţii

RISCURI DE SECURITATE GENERATE
DE FENOMENUL ÎNCĂLZIRII GLOBALE
Marius – Andrei DIAMESCU*
Ion – Cătălin NIŢU∗∗
Climatic changes become a current topic in most of the social activities: research, politics, economics and
even army.
Even if there is no consolidated theory related to climatic changes, it is generally accepted that global
warming will significantly alter all of our lives in the future.
Having this as a hypothesis, a list of risks is presented in order to establish relevant consequences and possible
measures to mitigate their impact.
The list includes alteration in geostrategic balance, water security, extreme weather phenomena, economic
adaptations, migrations and military transformation.

I. Context
Schimbările climatice au devenit în ultima vreme motiv de dispută ştiinţifică, socială,
politică şi, mai mult sau mai puţin explicit, acestea se pot afla chiar la originea conflictelor.
Deşi este încă departe de a fi elucidat modul în care factori şi fenomene diverse ajung să se
combine, producând modificări esenţiale în clima viitorului, consecinţele acestor modificări vor
afecta cu siguranţă toate domeniile vieţii.
Majoritatea cercetărilor relevante în domeniu vorbesc despre un fenomen de încălzire
globală a planetei.
Schimbările climatice determinate de acest fenomen vor induce o acutizare a competiţiei
internaţionale pentru asigurarea accesului la resurse, vor genera şi/sau potenţa conflicte şi vor afecta
situaţia geostrategică regională1.
Acest fapt va face ca problematica schimbărilor climatice să reprezinte în viitor o problemă
de securitate majoră.
II. Riscuri generate de schimbările climatice
Principalele riscuri care pot decurge din manifestarea efectelor schimbărilor climatice, pe
termen mediu şi lung, sunt:
 Afectarea balanţei geostrategice regionale prin eliberarea rutei nordice de navigaţie
Atlantic - Pacific şi manifestarea unor revendicări teritoriale asupra spaţiilor arctice şi
antarctice
Iniţierea navigaţiei cu caracter explorator şi militar pe ruta nordică de navigaţie Atlantic –
Pacific, un adevărat „graal” al exploratorilor arctici din secolul XIX, a devenit posibilă datorită
reducerii suprafeţei banchizei nordice. Acest lucru a condus la eliberarea pe timpul verii a Pasajului
de Nord-Vest ce face legătura dintre Atlanticul de Nord şi strâmtoarea Bering.
În acest context, poziţiile SUA şi Canadei au devenit divergente în privinţa drepturilor de
suveranitate asupra acestei căi navigabile. Prezenţi, în cursul lunii octombrie 2007, la summit-ul
nord-american de la Montebello, preşedintele american, George W. Bush, şi premierul canadian,
Stephen Harper, au polemizat pe tema suveranităţii asupra Pasajului de Nord-Vest. În vreme ce
şeful executivului de la Ottawa a reiterat pretenţiile emise de partea canadiană în 1973 asupra
acestei căi maritime, liderul de la Casa Albă a profitat de ocazie pentru a susţine apartenenţa
Pasajului la apele internaţionale. Totodată, şi ca un răspuns la pretenţiile teritoriale ale F. Ruse
*
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1

Un exemplu în care încălzirea globală poate afecta balanţa geostrategică regională este reprezentat de topirea
banchizei care protejează în mod natural graniţa nordică a Canadei. Astfel, armata canadiană va fi nevoită să protejeze o
nouă graniţă maritimă, fapt ce va implica o redimensionare a organismului militar şi o reformulare a strategiei de
apărare.

183

asupra unor suprafeţe din Oceanul Arctic, oficialii de la Ottawa au anunţat că intenţionează să
construiască în zonă un port şi o bază militară, avertizând că „prezenţa canadiană în arhipelagul
arctic va continua pe termen lung”.
Manifestarea unor revendicări teritoriale asupra spaţiilor arctice şi antarctice a fost iniţiată
de F. Rusă care intenţionează să-şi extindă jurisdicţia asupra platoului continental al Oceanului
Arctic, în baza faptului că acesta se află în prelungirea platoului continental al Siberiei2. În cursul
anului 2009, Moscova urmează să prezinte dovezile în faţa ONU pentru a demonstra că este
îndreptăţită să anexeze această suprafaţă. Pretenţiile F. Ruse exprimate din 2001 (lanţul muntos
subacvatic Lomonosov nu ar fi decât o prelungire a platoului continental rusesc) asupra unei
suprafeţe de aproximativ 1,2 milioane kilometri2 din Oceanul Arctic au în principal o motivaţie
energetică. În subsolul acestui teritoriu, se află peste 10 miliarde de tone de petrol şi gaze naturale.
Pretenţiile teritoriale ale F. Ruse au determinat alte state care au legătură directă cu Oceanul
Arctic (Canada, SUA, Norvegia şi Danemarca) să demareze programe geologice exploratorii care să
le ajute în a-şi susţine pretenţiile teritoriale proprii. Aceste state se află în competiţie pentru dreptul
de a exploata resursele pe care le conţine subsolul Oceanului Arctic care, potrivit unui studiu al
Institutului american de geologie, poate ajunge la aproximativ 25% din totalul resurselor mondiale
de petrol şi gaze naturale neexploatate.
Situaţia caracteristică zonelor arctice se poate translata şi în zona antarctică. Ca reacţie la
revendicările F. Ruse, Marea Britanie elaborează planuri pentru revendicarea teritorială a unei arii
extinse din platoul continental al Antarcticii. Teritoriul vizat de Marea Britanie cuprinde aria din
jurul Insulelor Falkland şi South Georgia iar revendicările se bazează pe articolul 76 din Convenţia
de la Geneva privind delimitarea apelor planetare.
 Afectarea severă a securităţii aprovizionării cu apă potabilă, a securităţii alimentare a
populaţiei şi a securităţii energetice ca urmare a diminuării accesului la resurse de apă,
energie, alimente
Pe acest fond, sunt previzibile fenomene de instabilitate politică, economică şi socială în
zonele mai sărace ale globului sau chiar conflicte armate. Va deveni tot mai acută competiţia între
state sau comunităţi locale pentru asigurarea accesului la resurse vitale tot mai limitate. În statele în
care guvernele nu pot gestiona nici în prezent problemele interne, schimbările climatice vor
accentua instabilitatea politică. Tensiunile din aceste ţări vor creşte, răspunsul populaţiei
manifestându-se prin acţiuni extremiste sau chiar teroriste, devenind generatoare de instabilitate
pentru respectiva regiune.
Scăderea rezervelor de apă potabilă va fi urmată de tensiuni şi conflicte pentru stăpânirea
şi exploatarea resurselor rămase. În prezent, această situaţie se regăseşte în: bazinul fluviului
Eufrat3, în Kenya4, în bazinul fluviului Colorado între Mexic şi SUA, în bazinul superior al Nilului
între Egipt şi Sudan etc. Unii specialişti o consideră „ameninţarea viitorului”, estimând că efectele
vor fi mai importante decât cele ale ameninţărilor teroriste.
În prezent, aproape 80 de ţări se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare cu apă, iar potrivit
estimărilor, cererea mondială se va dubla până în anul 2025, ca urmare a exploziei demografice şi a
dezvoltării socio-economice. Totodată, având în vedere accelerarea procesului de deşertificare (Asia
Centrală, Africa de Nord, sudul Europei), diminuarea drastică a precipitaţiilor pe zone din ce în ce mai
întinse, precum şi coborârea pânzei freatice, pe termen lung, sunt create premise pentru declanşarea unui
„război al apei”, ale cărui implicaţii ar depăşi cadrul regional. Riscul unui astfel de conflict este crescut în
special în regiunile cu o rată demografică ridicată, dar şi cu resurse limitate de apă (Africa de Nord şi de
Est, Orientul Mijlociu).
2

În conformitate cu Tratatul ONU privind spaţiul maritim, fiecare stat cu ieşire la mare are dreptul la resursele maritime
de pe platforma continentală, iar pe o distanţă de 200 de mile maritime în larg se constituie Zona Economică Exclusivă
a statului respectiv. Distanţa se poate mări dacă zona maritimă respectivă îndeplineşte anumite criterii geologice
(scoarţa terestră de tip continental se prelungeşte în largul oceanului).
3
Administrarea resurselor de apă ale acestui fluviu, vitale pentru aprovizionarea populaţiei şi dezvoltarea agriculturii în
Turcia (Anatolia), Siria şi Irak generează tensiuni interstatale.
4
Se manifestă tensiuni pe plan local între diverse triburi.
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De asemenea, scăderea dramatică în unele regiuni a debitului apelor curgătoare şi tendinţa de
accentuare acestui fenomen afectează producţia de energie electrică, obţinută prin mijloace „hidro”, şi
chiar pe cea nucleară. În corelaţie cu diminuarea resurselor energetice fosile, sunt create premisele
apariţiei, pe termen mediu şi lung, a unei crize energetice, cu repercusiuni directe asupra creşterii
economice şi a indicatorilor de calitate ai vieţii.
Măsurile locale adoptate de unele state pentru suplinirea cantităţilor de precipitaţii sau de
combatere a unor efecte negative ale fenomenelor meteorologice precum modificarea artificială a
modelelor de precipitaţii la nivel local prin utilizarea de sisteme de rachete pentru combaterea
grindinei sau dezvoltarea de sisteme ce vizează modificarea structurii ionosferei pentru controlul
modelului climatic la nivel local (în special F. Rusă şi SUA) au determinat unele state să îşi acuze
vecinii de „furt de precipitaţii”.
În ceea ce priveşte România, este posibilă, pe termen lung, tensionarea relaţiilor cu vecinii
dunăreni pe fondul asigurării rezervelor de apă, funcţionarea deficitară a sistemului energetic
naţional datorită diminuării producţiei hidrocentralelor dunărene şi a reactoarelor nucleare pe fondul
scăderii debitului fluviului Dunărea, scăderea potenţialului biologic al solurilor, degradarea
terenurilor agricole şi chiar deşertificarea unor mari porţiuni din Câmpia Română, Banat, Oltenia şi
Dobrogea. De asemenea, în mai multe zone din ţară vor fi amplificate dificultăţile în ceea ce
priveşte satisfacerea nevoilor de apă pentru consumul populaţiei şi al animalelor.
 Creşterea amplitudinii şi frecvenţei evenimentelor extreme de vreme cu victime şi
pierderi materiale
Aceste situaţii vor determina proliferarea unor situaţii de urgenţă civilă, care vor
suprasolicita instituţiile specializate ale statelor. Exemplificative pentru această situaţie sunt
evenimentele înregistrate în ultimii ani:
- cei mai călduroşi patru ani înregistraţi în Europa au fost 1998, 2002, 2003 şi 2004;
- valul de căldură din 2003 a provocat în Europa circa 45 mii de victime (15 mii în Franţa);
- în România, în perioada 2005-2006, au avut loc cele mai mari inundaţii din ultimul secol;
- în 2004 a fost înregistrat primul uragan din istoria Americii de Sud;
- în mai 2004, în SUA, au avut loc 562 de tornade, într-un interval de 30 de zile;
- iarna 2003-2004 a fost cea mai grea din istoria Canadei (în Toronto au fost înregistrate
temperaturi situate sub -40°C);
- în 2004-2005, în Australia au fost cele mai mari incendii din ultima sută de ani.
 diminuarea ritmului de creştere economică la nivel global şi naţional
Lipsa măsurilor preventive unitare la nivel global determinată de refuzul unor state de a
ratifica protocolul de la Kyoto, unul din elementele esenţiale în limitarea efectelor încălzirii globale,
poate conduce la apariţia unor costuri exorbitante deoarece tot mai multe resurse vor trebui alocate
măsurilor curative în dauna celor dedicate dezvoltării economice în general şi creşterii bunăstării
populaţiei.
Potrivit consilierului din cadrul guvernului britanic, Dimitri Zenghelis, la nivel global,
riscurile şi costurile asociate schimbărilor climatice vor fi echivalente cu o pierdere anuală între 520% din PIB-ul global. În schimb, costurile acţiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră şi pentru evitarea unui impact maxim al schimbărilor climatice ar putea fi limitate la 1% din
PIB-ul global.
De asemenea, potrivit Secretarului general al ONU, Ban Ki-Moon, costurile pentru
obţinerea de energie ecologică şi cele asociate adaptării la o climă mai caldă vor costa omenirea
circa 20 de trilioane de dolari în următorii 15-20 de ani.
 creşterea fluxurilor migraţioniste, legale sau ilegale
Deteriorarea cadrului natural şi accentuarea acestei tendinţe vor determina apariţia unor
valuri de „refugiaţi climatici” şi a unui „exod” către regiuni mai puţin afectate. Fenomenul a început
să devină vizibil mai ales în Africa Sub-Sahariană, zona mega-deltelor Asiei de Sud-Est (Gange,
Brahmaputra, Mekong), delta Nilului şi a fluviului Mississippi. Acest fapt va amplifica, pe termen
mediu şi lung, fenomenul actual al migraţiei „economice” dinspre Asia şi Africa spre Europa şi

185

America de Nord, putând determina o stare de instabilitate şi tensiuni interne la nivelul acestor
societăţi.
De asemenea, la nivel global îşi vor face apariţia şi se va pune în mod acut problema
recunoaşterii ca subiect de drept a refugiaţilor climatici/ecologici. În prezent, aceştia nu sunt
recunoscuţi de ONU, dar se estimează că numărul lor l-a depăşit pe cel al refugiaţilor din calea
războaielor şi a conflictelor locale.
România ca stat membru al UE va trebui sa facă faţă presiunilor migraţioniste cauzate de
reducerea accesului la resursele de hrană şi apă în unele regiuni ale globului (Orientul Mijlociu,
Africa de Nord, Asia Centrală, India, China, Pakistan) dar şi de necesitatea strămutării unor
populaţii din zonele de litoral, care ar putea fi afectate de creşterea nivelului mărilor (2/3 din
populaţia globului trăieşte în apropierea ţărmurilor). De asemenea, aridizarea şi deşertificarea unor
regiuni din ţara noastră şi diminuarea resurselor de apă potabilă ar putea determina un flux de
migraţie intern (din zonele rurale spre cele urbane şi din zonele de sud şi est spre cele nordice şi
vestice), cu presiuni asupra mediului urban.
 stimularea mişcărilor extremiste, inclusiv de natură teroristă, pe fondul incapacităţii
unor state de a asigura nevoile vitale ale populaţiei afectate de schimbările climatice
Este posibil să se înregistreze acţiuni extremiste motivate ecologic. Presiunile exercitate de
diverse grupuri şi grupări ecologiste radicale asupra guvernelor pentru a desfiinţa unităţi industriale
înalt poluante pot să ia forma unor acţiuni teroriste pe fondul unor acuzaţii de compromitere a
viitorului şi cedare în faţa grupurilor de lobby industriale înalt poluante.
 afectarea stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a malnutriţiei, consumului de apă
nepotabilă, apariţiei unor boli, etc.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, schimbările produse de către oameni asupra
climei Pământului au ca rezultat moartea anuală a peste 150.000 de persoane şi îmbolnăvirea a cel
puţin 5 milioane, ca urmare a fluctuaţiilor de temperatură care influenţează sănătatea oamenilor prin
favorizarea răspândirii bolilor infecţioase cu ocazia valurilor de căldură şi inundaţiilor.
În România, pe fondul creşterii temperaturii medii este foarte probabilă apariţia unor boli
specifice mediului tropical precum malaria şi creşterea frecvenţei de manifestare a unora deja
existente – boli cardio-respiratorii, boli digestive etc.
III. Consecinţe ale schimbărilor climatice la nivel militar
Riscurile de securitate generate de fenomenul încălzirii globale prezentate în capitolul
anterior determină afectarea organismelor militare deoarece acestea sunt parte integrantă a societăţii
şi unul din instrumentele prin care statul poate reacţiona în caz de necesitate majoră.
Astfel, devine necesară dezvoltarea unor mecanisme pentru menţinerea unor forţe armate
flexibile, adaptate noilor ameninţări (preponderent asimetrice), capabile să evolueze cu eficienţă
maximă indiferent de condiţiile climatice ale teatrului de operaţii. În prezent, puţine state au un
organism militar performant şi dispun de capabilităţile necesare proiecţiei forţelor şi intervenţiei
într-un teatru de operaţii în condiţii climatice extreme. Acest lucru necesită fonduri foarte mari, pe
care şi le pot permite doar statele cu economii puternice şi cu interese regionale sau globale.
Schimbările climatice exercită o influenţă asupra stării de operativitate a structurilor
Armatei, în special, asupra următoarelor aspecte:
- comportamentul / modul de acţiune al militarilor;
- concepţia de întrebuinţare în luptă / operaţie a forţelor şi mijloacelor;
- funcţionarea armamentului şi tehnicii de luptă;
- sistemul de asigurare logistică (aprovizionare cu apă, alimente, muniţii);
- asigurarea asistenţei medicale;
- desfăşurarea transporturilor de aprovizionare / evacuare.
Principala formă de răspuns a statelor dezvoltate, în condiţiile în care fenomenul
schimbărilor climatice a devenit ireversibil 5 , constă în studierea acestora pentru identificarea
formelor optime de adaptare a structurii, înzestrării şi misiunilor armatei naţionale la noile condiţii
5

Conform rapoartelor Grupului interguvernamental al experţilor ONU în schimbările climatice (IPCC).
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de mediu.
Pe termen scurt (5 - 25 ani), cele mai evidente implicaţii asupra organismului militar
românesc vor fi reprezentate de:
 permanentizarea intervenţiilor armatei în cazul catastrofelor naturale şi la misiuni de
salvare-evacuare a populaţiei din zone calamitate pe fondul apariţiei unor fenomene meteorologice
extreme (furtuni tropicale, diluvii rapide – cantităţi mari de precipitaţii într-un interval scurt,
apariţia de tornade şi incendii forestiere majore);
 afectarea stării de sănătate a personalului militar prin creşterea gradului de disconfort şi
risc termic;
 creşterea costurilor de întreţinere şi scăderea duratei de funcţionare a armamentului şi
tehnicii.
Pe termen mediu, lung şi îndepărtat (25 - 100 de ani), printre principalele consecinţe ale
schimbărilor climatice asupra organismului militar românesc se numără:
 manifestarea unor noi tipuri de tensiuni transfrontaliere (posibilitatea declanşării unor
„conflicte pentru asigurarea accesului la apă” în special cu statele dunărene, în condiţiile în care
fluviul Dunărea este în primele zece fluvii din lume care riscă să sece6, apariţia „refugiaţilor apei”
datorită reducerii rezervelor de apă potabilă, apariţia „ecoterorismului” – acţiuni teroriste motivate
ecologic);
 apariţia unor noi tipuri de misiuni precum asigurarea securităţii resurselor vitale (apă,
hrană, energie) şi participarea la constituirea unor forţe multinaţionale de intervenţie pentru
eliminarea consecinţelor unor fenomene meteorologice extreme sau în cazul unor catastrofe
naturale;
 diminuarea capacităţii de acţiune a forţelor armate, în situaţii de urgenţă, în cazul
creşterii frecvenţei şi ariei de manifestare a fenomenelor meteorologice extreme;
 afectarea negativă a asigurării optime a rezervelor strategice ale ţării datorită reducerii
resurselor de apă potabilă şi hrană, scăderii producţiei de cereale pe fondul apariţiei unor dezastre
naturale;
 dificultăţi în îndeplinirea misiunilor de luptă de către unităţile marinei militare şi
necesitatea refacerii infrastructurii porturilor militare maritime şi fluviale, precum şi a redislocării
unor unităţi militare ca urmare a pierderii de uscat din cauza creşterii nivelului Mării Negre,
scăderii debitului fluviului Dunărea şi deşertificării unor zone din sudul ţării.
IV. Concluzii
Condiţiile climaterice trec printr-un proces cert de schimbare, considerat de către unii
oameni de ştiinţă drept accelerat şi ireversibil. Pe termen mediu şi lung, condiţiile de mediu se pot
schimba semnificativ, dimensiunea şi consecinţele acestei schimbări nefiind cunoscute exact.
Schimbările climatice globale afectează sistemul de securitate la nivel global şi, prin
conexiune, influenţează realizarea obiectivelor de securitate naţională. Ar fi necesară crearea unei
matrice a vulnerabilităţii pentru a anticipa care sunt ţările cele mai vulnerabile în faţa schimbărilor
climatice.
Ca şi în cazul terorismului internaţional, eforturile singulare ale unui stat sunt insuficiente,
fiind necesară o cooperare internaţională, pe multiple paliere, în vederea limitării factorilor
favorizanţi7 ai schimbărilor climaterice.
Vom asista la o competiţie acerbă pentru asigurarea resurselor vitale primare: apă, hrană şi
energie. În aceste condiţii stabilitatea la nivel local, naţional, regional sau internaţional este şi va
rămâne dependentă de capacitatea guvernelor de a gestiona resursele vitale primare. În statele în
care guvernele nu pot gestiona nici în prezent problemele interne, schimbările climaterice vor
6

Conform studiului World’s top 10 rivers at risk, World Wide Fund for Nature, 2007.
Unul dintre cei mai importanţi factori favorizanţi este emisia de gaze care produc efectul de seră şi încălzirea
atmosferei. Un exemplu de cooperare internaţională este „Protocolul de la Kyoto” (1997) prin care 38 de state
industrializate ar trebui să-şi reducă emisiile de gaze de seră cu 5% sub nivelul anului 1991, până în 2012. Tratatul nu a
fost semnat de SUA şi Australia şi nu a fost încă implementat.
7
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accentua această stare. Tensiunile interne din aceste ţări vor creşte, răspunsul populaţiei
manifestându-se prin acţiuni extremiste sau chiar teroriste. În aceste condiţii, respectivele ţări vor
deveni generatoare de instabilitate pentru întreaga regiune.
Forţele Armate (FA) vor deţine un rol important în asigurarea securităţii resurselor vitale,
dar miza va fi sporită prin împuţinarea acestora ca efect direct al modificărilor climaterice.
Principala ameninţare determinată şi amplificată de modificările climatice se conturează a fi lipsa
apei dulci care, pe termen mediu şi lung, creează premisele declanşării unui „război al apei”, ale
cărui implicaţii ar depăşi cadrul regional.
FA vor fi chemate să participe pe plan intern la reducerea efectelor dezastrelor naturale şi
salvarea-evacuarea populaţiei din zonele calamitate, iar pe plan extern la limitarea/securizarea
zonelor în care conflictele generate de schimbările climaterice pot ameninţa securitatea României
sau a alianţelor/coaliţiilor din care aceasta face parte.
Organismul militar va avea un rol mai important în viitor prin angajarea preponderentă în
operaţii de tip „altele decât războiul”, iar dintre acestea se desprind operaţiile de stabilizare şi
reconstrucţie.
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INSTRUMENTE DE SECURITATE UMANĂ
ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
Roxana MARINESCU∗
Les differénts piliers de l’Union Européenne développpent progressivement une politique extérieure active
dans les domaines de l’assistance aux populations victimes de catstrophes naturelles ou de conflits. Dans ce rôle conçu
pour conférer une visibilité internationale à une institution initialement dépourvue de toute légitimité dans ces
domaines, de nombreux outils ont été mis en place afin de tenter de prévenir les conflits, de gérer les crises ou de
financer les situations de reconstruction post-conflictuelle ou post-désastre. La Commission a ainsi créé un nouvel
instrument d’action extérieure dit de « stabilité », tandis qu’au sein de la PESD/PESC, des réservoirs d’expertise civile,
de capacités de sécurité et militaires ont été constitués pour accompagner les grandes organisations internationales
ONU, OSCE, dans leurs missions de paix.

UE dezvoltă progresiv, prin intermediul structurilor sale, o politică externă activă în domenii
de asigurare a asistenţei populaţiilor victime ale catastrofelor naturale sau conflictelor. În acest scop
au fost create o serie de instrumente de prevenire a conflictelor, de gestionare a crizelor sau de
finanţare a acţiunilor de reconstrucţie post-conflict sau post-dezastru (rolul acestor instrumente este
de a conferi vizibilitate internaţională unei instituţii iniţial lipsită de orice legitimitate în aceste
domenii). Comisia europeană a pus bazele unui nou instrument de politică externă, numit de
stabilitate, iar în cadrul PESA/PESC au fost constituite organisme de expertiză civilă şi capacităţi
militare şi de securitate, care au rolul de sprijini misiunile de pace conduse de organizaţii
internaţionale, precum ONU şi OSCE.
Rolul UE în asigurarea securităţii umane
Imediat după intervenţia NATO din Serbia, în 1999, secretarul general al O.N.U, Kofi Annan,
declara ziarului Le Monde: “omul este în centrul tuturor lucrurilor. Însuşi conceptul de suveranitate
naţională a fost creat pentru a apăra individul, care este raţiunea statului, şi nu invers.”
Termenul de securitate umană a fost în mod oficial utilizat, pentru prima dată, în anul 1994,
într-un raport al Naţiunilor Unite asupra dezvoltării umane (termenul va fi reluat în raportul
comisiei Ramphal asupra guvernării globale, în 1995). Raportul Naţiunilor Unite recomanda o
tranziţie conceptuală profundă de la securitatea nucleară, deci militară, la securitatea umană.
Pentru majoritatea oamenilor – se subliniază în acest raport - sentimentul de insecuritate rezultă mai
mult din temerile provocate de viaţa cotidiană decât de un eveniment apocaliptic mondial. Fondată
pe interdependenţă, centrată pe prevenire şi axată pe indivizi, securitatea umană accentuează
atenţia îndreptată spre populaţii - a căror siguranţă este parte integrantă a promovării şi menţinerii
păcii. Securitatea statelor este esenţială, dar nu suficientă, pentru asigurarea siguranţei popoarelor8.
Unii autori definesc acest tip de securitate ca fiind fundamentul unei societăţi mondiale, în
care securitatea individului este în centrul priorităţilor internaţionale, o societate în care normele
umanitare internaţionale şi de drept sunt menite să protejeze indivizii. Ea semnalează detaşarea
dintre securitatea individului şi cea a statului. Statul încetează să fie singurul protector, recunoscut ca
legitim, al unei societăţi. Încălcarea drepturilor universale ale omului autorizează ingerinţa în numele
securităţii umane; practic, prerogativele statului se reduc, în timp ce prerogativele comunităţii
internaţionale cresc substanţial. Conform noii viziuni, fiinţele umane şi relaţiile lor complexe,
economice şi sociale au prioritate. Securitatea umană ar putea include, astfel, „securitatea împotriva
∗
8
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Securitatea naţională, axată pe protecţia statului, devine astfel securitate umană, ce pune individul şi comunitatea pe
primul plan. În practică, această orientare a condus statele la lărgirea răspunsurilor la ameninţări împotriva securităţii,
care includ acţiunea preventivă – iniţiative de prevenire a conflictelor, acţiuni de construire şi menţinere a păcii ,
intervenţia – în cazuri extreme, de conflicte interne, când toate celelalte eforturi au eşuat, pentru a proteja populaţia
aflată în situaţii de risc major - şi acţiunea reactivă – acţiuni umanitare, întreprinse în timpul şi după un război civil,
pentru a oferi sprijin populaţiei afectate de război.
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privaţiunilor economice, o calitate acceptabilă a vieţii şi garantarea drepturilor fundamentale ale
omului” (Lloyd Axworthy, fost ministru de externe canadian).
Suveranitatea statului este în plină redefinire – şi nu doar sub efectul forţelor globalizării şi
al cooperării internaţionale. Statele sunt acum considerate drept instrumente în serviciul propriului
popor, şi nu invers. Suveranitatea individului este întărită printr-o conştiinţă reînnoită şi în plină
difuziune a drepturilor individuale.(…) În secolul XXI se impune o nouă definire, mai largă, a
interesului naţional, care va determina o mai mare unitate a statelor în urmărirea unor obiective şi
valori comune.” (Kofi Annan, septembrie 1999)
Aceste idei sunt prezente şi în Raportul Comisiei Internaţionale cu privire la Intervenţie şi
Suveranitatea statelor, din decembrie 2001, lansat în scopul mobilizării unui sprijin politic
internaţional şi asimilării sale ca document principial orientativ pentru acţiunile ONU. Tema
centrală a raportului este „responsabilitatea de a proteja”, un concept novator, conform căruia
statele suverane au obligaţia de a-şi proteja proprii cetăţeni împotriva catastrofelor evitabile, dar în
virtutea căruia, de asemenea, dacă ele refuză sau nu sunt în măsură să facă acest lucru, această
responsabilitate îi incumbă comunităţii internaţionale. Această concepţie oferă un cadru juridic nou
pentru intervenţia umanitară cu utilizarea unor mijloace militare..
Securitatea umană, fără a se substitui totuşi securităţii naţionale, accentuează importanţa
considerării securităţii statului nu ca un scop în sine, ci mai degrabă ca un mijloc de a garanta
securitatea populaţiei. Securitatea umană şi securitatea statului sunt, mai degrabă, două concepte
complementare, în măsura în care primul reprezintă un mijloc de realizare a celuilalt. Din această
perspectivă, securitatea umană completează politicile specifice privind securitatea statului,
drepturile omului şi dezvoltarea umană.
În această linie se înscrie şi dinamica actuală a Uniunii Europene, în efortul de a asigura un
spaţiu comun de securitate, atât în interiorul, cât şi în exteriorul frontierelor sale, prin asumarea unui
rol activ în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor, promovării drepturilor omului, a
democraţiei şi statului de drept. În acest scop, Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să pună
în aplicare întregul spectru de instrumente de care dispune, incluzând activităţile politice,
diplomatice, militare şi civile, comerciale şi de dezvoltare.
Conceptul de stabilitate în cadrul UE
Conceptul de stabilitate acoperă o arie largă de acţiuni, de la prevenirea unui conflict politic
până la activităţile de sprijinire a dezvoltării. În consecinţă, pentru Uniune, dificultatea constă în a
găsi o raţiune de utilizare a acestor noi instrumente create în cadrul structurilor sale. În ciuda
eforturilor reale de coordonare internă şi între paliere, rezultatele concrete ale activităţilor de
asigurare a stabilităţii sunt încă modeste. Din acest motiv, UE a lansat un program de cercetare şi
dezvoltare a conceptului de stabilitate, în urma căruia să fie relevate implicaţiile asupra politicii
externe. Se apreciază că această analiză ar trebui să se inspire din lucrările ONU în domeniu; deşi
problema stabilităţii este intens dezbătută la nivelul instituţiilor UE, acestea nu dispun, nici de
competenţe iniţiale, nici de legitimitate în gestionarea conflictelor inter- sau intrastatale. Printre
obiectivele tratatelor care au stat la baza constituirii UE se regăsea şi necesitatea consolidării păcii
între statele europene marcate în trecut de rivalităţi şi de două războaie mondiale. Nu era vorba însă
de o politică activă de intervenţie în caz de conflict. Miza consta, cu toate dificultăţile unui
asemenea demers, în a reuni, într-o reţea de interese comune, statele vest-europene şi guvernele lor
şi, ulterior, printr-o arhitectură de decizii colective, în a împiedica emergenţa unei noi puteri
hegemonice în interiorul comunităţilor şi în cadrul Uniunii. În pararel, se viza crearea unor noi
solidarităţi pe plan economic, între societăţile europene şi cetăţenii lor.
Au existat, deci, mai multe obstacole în asumarea unui rol activ din partea instituţiilor
europene pe scena internaţională, cu excepţia politicilor sectoriale, pentru a căror aplicare fuseseră
iniţial create:
o Pe de o parte, tratatele comunitare nu priveau decât domeniul cooperării economice şi al
schimburilor. Problemele de securitate şi de apărare au apărut târziu în centrul discuţiilor şi
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cu multe precauţii din partea statelor membre, preocupate să-şi păstreze libertatea de
acţiune.
o Pe de altă parte, implicarea în conflictele inter sau intrastatale presupunea şi exercitarea unei
forme oarecare de putere, dificil de gestionat din cauza reticenţelor puternice manifestate de
unele state membre. Dezbaterile vizează în special problema instrumentelor de putere
militară, pentru care nu există întotdeauna un consens, dat fiind faptul că numeroase guverne
consideră NATO drept singura referinţă serioasă în materie.
o De asemenea, statutul internaţional al UE este unul specific. Uniunea nu constuie o
organizaţie internaţională sau o organizaţie regională de securitate, conform definiţiilor
cuprinse în Carta Naţiunilor Unite.
În ciuda acestor obstacole, acţiunea Uniunii la nivel internaţional a început să se contureze,
o dată cu structurarea celor trei piloni şi cu integrarea statelor limitrofe. Această implicare în
domenii care iniţial nu-i erau specifice s-a conturat, într-o manieră empirică, în jurul a trei axe:
• Politica comercială comună
• Cooperarea cu ţările terţe
• Politica europeană de securitate comună9.
Documentul cadru care expune viziunea Comisiei în relaţiile internaţionale precizează faptul
că în urma procesului de lărgire, Uniunea va trebui să-şi asume şi alte responsabilităţi, mai
importante, în calitate de „conducător” regional şi partener mondial. Ea va trebui să-şi consolideze
capacitatea de a promova drepturile omului, democraţia şi statul de drept şi să-şi concentreze
eforturile asupra luptei împotriva sărăciei, prin intermediul politicilor sale multilaterale şi bilaterale,
care vizează în principal dezvoltarea durabilă şi stabilitatea politică, contribuind astfel la securitatea
şi prosperitatea internaţională. Documentul descrie, în continuare, liniile generale de acţiune, pe
domenii specifice:
• Astfel, pentru dezvoltarea regională, principalul instrument de care dispune Uniunea, este
Politica de Vecinătate, care constă în acorduri de parteneriat politic şi economic, cooperare în
vederea armonizării administraţiilor şi a sistemelor politice, programelor de reformă şi modernizare
a aparatelor de stat şi a societăţilor. În cadrul acestei politici se prevede faptul că „UE trebuie să fie
capabilă să asigure, într-o măsură tot mai mare, stabilitatea europeană, prevenirea conflictelor şi
gestionarea crizelor, chiar prin recursul la forţă, sub mandat ONU ”.
• Şi în planul dezvoltării durabile, „ca actor economic mondial, UE poate contribui la
eficientizarea guvernării mondiale, prin măsuri de cooperare internaţională şi politici interne
coerente. Cooperarea cu statele în curs de dezvoltare va contribui la eradicarea sărăciei”.
• În sfârşit, în calitate de actor mondial : „UE va trebui să se implice în asigurarea securităţii
strategice, a securităţii civile şi protecţiei populaţiilor din interiorul şi exteriorul spaţiului
european”.
o Securitate strategică : împotriva principalelor ameninţări – terorism, proliferarea
armelor de distrugere în masă, state în declin, conflicte interne şi regionale – UE trebuie să
acţioneze atât în spaţiul european, de proximitate, cât şi la nivel internaţional (de exemplu, prin
operaţiuni de gestionare a crizelor). Aceste acţiuni necesită măsuri combinate, civile şi militare.
o Securitate civilă : în mediul de securitate actual, caracterizat prin deschidere şi
instabilitate, populaţia civilă este din ce în ce mai expusă la riscuri – conflicte, catastrofe naturale şi
pandemii. În calitate de partener de prim rang în promovarea dezvoltării durabile, a valorilor
fundamentale şi a guvernării mondiale, UE trebuie să adopte, de asemenea, măsuri externe ad-hoc şi
să susţină eficient eforturile întreprinse la nivel internaţional, care nu privesc numai securitatea
fizică a populaţiilor civile şi potenţialul lor de dezvoltare, dar şi securitatea şi stabilitatea globală. În
consecinţă, acţiunile Uniunii vizează, în principal, dezvoltarea economică şi extinderea principiilor
politice democratice, dar şi prevenirea şi gestionarea crizelor.
9

Primele două axe intră în sfera Comisiei Europene, în timp ce a treia axă se înscrie în dinamica interguvernamentală a
Consiliului. Instituţiile europene au dezvoltat instrumente specifice de intervenţie în anumite situaţii de urgenţă
umanitară, de prevenire a conflictului armat, de gestionare a crizei, de reconstrucţie post-conflict. In aceste situaţii se
aplică conceptul de stabilitate, însă conţinutul său rămâne încă insuficient precizat.
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Cei trei piloni ai Uniunii dispun de o paletă largă de instrumente de prevenire şi control al
crizelor, de reconstrucţie post-conflict, de sprijin umanitar, dezvoltare durabilă sau de cooperare în
lupta împotriva terorismului şi crimei organizate. Aceste instrumente nu sunt, însă, angajate în mod
coerent şi organizat. Eforturile întreprinse recent au avut drept scop coordonarea acţiunilor de teren
sau, la nivelul planificării centrale, a activităţilor civile şi militare. Acţiunile de stabilizare depind,
în plan instituţional, de diferitele organisme care le pun în aplicare, fiind incluse într-un concept mai
larg, de „gestiune a crizei”, termen preluat din vocabularul Naţiunilor Unite. Instituţiile Uniunii
(atât din primul, cât şi din al doilea pilon) se inspiră din practicile ONU, în ceea ce priveşte
activităţile civile, şi din cele NATO, în plan militar. Originalitatea acţiunii comunitare rezidă în
combinarea celor două tipuri de expertiză şi capacităţi.
Gestionarea crizei - ca instrument de securitate comună
Gestionarea crizei reprezintă un concept larg, care permite implicarea diferitelor instituţii
europene în aria de securitate. În documentul Strategiei de Securitate Europeană, termenul criză
este menţionat de 11 ori, iar cel de gestiune a crizei de două ori, fără a fi definit. Discursurile lui
Havier Solana, Înaltul Reprezentat pentru Politica Europeană de Securitate Comună, nu sunt
edificatoare în acest sens; într-una din declaraţiile sale, el precizează: „în situaţii de criză,
specificitatea Uniunii rezidă în capacitatea sa de a mobiliza o gamă vastă de mijloace şi
instrumente, atât civile, cât şi militare, conferindu-i astfel o capacitate globală de gestiune a crizei şi
de prevenire a conflictelor, în scopul realizării obiectivelor de politică externă şi de securitate
comună”.
Acest concept face trimitere la dezbaterile din cadrul Naţiunilor Unite asupra naturii şi
caracteristicilor ameninţărilor apărute după încheierea Războiului Rece şi consecinţele lor asupra
ordinii internaţionale. El cuprinde mai multe teme de securitate:
• Prima dezbatere se referă la emergenţa noilor ameninţări transfrontaliere: terorism,
proliferarea armelor de distrugere în masă, ameninţări de natură „societală”, precum
internaţionalizarea crimei organizate sau a imigraţiei ilegale;
• A doua dezbatere are în vedere adaptarea politicilor tradiţionale de apărare externă şi de
securitate internă, prin combinarea lor la nivel naţional (coordonare interministerială) şi la nivel
internaţional (organizaţii multinaţionale), cu scopul de a răspunde cât mai eficient la aceste
ameninţări;
• A treia dezbatere tratează problema surselor de conflict post-război rece din lume. În
Agenda pentru Pace (1992) era precizat obiectivul Naţiunilor Unite de a acţiona asupra cauzelor
conflictelor şi nu doar asupra efectelor, în scopul prevenirii lor (s-a constatat faptul că, în esenţă,
conflictele sunt generate de contradicţiile interne ale societăţilor fragile: sărăcie, acces inegal la
resurse, nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului şi corupţie, existând astfel, o legătură
directă între cauzele conflictelor interne şi ameninţările amintite anterior).
Pe tot parcursul anilor 90 şi mai ales după 11 septembrie 2001, aceste teme au făcut obiectul
multor dezbateri în cadrul reuniunilor internaţionale şi naţionale pe probleme de securitate, inclusiv
la nivelul instituţiilor UE10.
Gestionarea crizei poate implica şi măsuri de natură militară, adesea privite cu suspiciune şi
rareori adoptate în urma unui consens general. Incluse alături de măsurile civile în cadrul unui
ansamblu de asigurare a securităţii, ele sunt mai uşor acceptate ca soluţii tehnice de luat în
considerare. Însă conceptul în sine rămâne ambiguu, ceea ce conduce la lipsa unei viziuni clare a
problemei aflate în discuţie. Din acest motiv, UE are dificultăţi în a gestiona coerent instrumentele
adoptate de instituţiile sale, în situaţii complexe în care sunt implicaţi şi alţi actori majori : ONU,
OSCE, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional etc.
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Termenul criză este mult mai neutru decât cel de conflict. Intervenţia în cazul unui conflict pune întotdeauna
problema legitimităţii, legalităţii şi oportunităţii acţiunilor. Criza este percepută mai degrabă ca o situaţie temporară de
întrerupere a echilibrului, care trebuie restabilit prin intermediul unui ansamblu de măsuri tehnice civile şi câteodată
militare. Aceste măsuri încetează în momentul în care este atinsă starea de ieşire din criză.
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Instrumente de securitate umană
►Acţiunile din cadrul primului pilon acoperă o gama larga de politici comunitare (cum ar
fi agricultura, transportul, mediul înconjurător, energia, cercetarea şi dezvoltarea), fiind însă
orientate şi spre prevenire, gestionarea civilă a crizei şi reconstrucţie.
În scopul susţinerii intervenţiilor axate pe prevenirea conflictelor şi stabilizarea unui mediu
non-violent şi a acţiunilor de reconstrucţie post-conflict, instituţiile din cadrul primului pilon au
dezvoltat o serie de instrumente financiare. Rolul de coordonare a activităţilor de prevenire şi de
stabilitate este asigurat, în cadrul Comisiei Europene, de către Direcţia Generală de Relaţii Externe
(DG RELEX), care dispune de următoarele instrumente specifice domeniilor de activitate (ajutor
umanitar, reconstrucţie, sprijin financiar în situaţii de urgenţă, stabilitate).
Ajutor umanitar: programul ECHO (conceput în 1992, dar aplicat din 1996) este un
instrument specific acţiunii internaţionale în domeniul ajutorului umanitar de urgenţă. Ajutorul
umanitar se acordă în situaţii de catastrofe naturale sau în caz de conflict. El vizează asigurarea
finanţărilor autonome sau în colaborare cu alte instituţii (organizaţii internaţionale, ONG-uri) în
domenii precum asistenţă de urgenţă, deminare, asistenţă medicală şi asigurarea resurselor de apă,
reabilitare de urgenţă, pregătirea populaţiilor din statele sărace pentru situaţii de urgenţă, ajutor
acordat refugiaţilor etc. Activităţile se desfăşoară în conformitate cu principiul nediscriminării
populaţiilor în ceea ce priveşte accesul la sprijinul acordat. Programul ECHO este o ilustrare a
aplicării conceptului de gestiune a crizei, la nivel de mobilizare a resurselor şi a mijloacelor pentru
intervenţii rapide în caz de situaţii neprevăzute cu consecinţe catastrofice, dar limitate în timp11.
Reconstrucţie: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie reprezintă al doilea instrument
instituţional din cadrul primului pilon. Agenţia are în vedere activităţile de reconstrucţie postconflict şi se bazează doar pe capacităţile de finanţare al Uniunii. A fost creată pentru a prelua şi
continua primele programe de reconstrucţie a infrastructurilor distruse în timpul operaţiunilor din
Balcani. Misiunile sale constau în culegerea, analiza şi transmiterea informaţiilor referitoare la
pagubele şi necesităţile de reconstrucţie, date privind reîntoarcerea refugiaţilor şi a persoanelor
strămutate, precum şi informaţii care să permită identificarea zonelor care necesită asistenţă de
urgenţă. Agenţia trebuie să stabilească proiecte de programe pentru reconstrucţie şi pentru
sprijinirea întoarcerii refugiaţilor şi să asigure aplicarea asistenţei comunitare, în ceea ce priveşte
elaborarea termenilor de referinţă, semnarea contractelor, încheierea convenţiilor de finanţare,
evaluarea şi controlul proiectelor şi a plăţilor. Au fost instalate centre operaţionale în Kosovo,
Serbia, Macedonia şi Muntenegru. Odată încheiată reabilitarea infrastructurilor publice distruse,
activitatea agenţiei se orientează către finanţarea programelor de educaţie, de bună guvernare şi de
formare a personalului administraţiilor locale. Aplicarea conceptului de gestiune de criză se referă
mai degrabă la acţiuni pe termen lung (după încheierea reabilitării infrastructurilor publice), care
privesc şi etapa de ieşire din criză.
Sprijinul financiar de urgenţă, umanitar sau pentru reconstrucţie: alături de organismele
responsabile pentru programele financiare umanitare şi reconstrucţie, sau cele care coordonează
activităţi de dezvoltare, Comisia intenţionează să pună la punct proceduri de finanţare de urgenţă
pentru situaţiile de criză neprevăzută, în cazul cărora aplicarea programelor obişnuite ar fi
compromisă.
Mecanismul de reacţie rapidă - adoptat la 26 februarie 2001, prevede deblocarea rapidă a
fondurilor în profitul organizaţiilor internaţionale sau a ONG-urilor, pentru misiuni care nu
depăşesc 6 luni, în domenii-cheie pentru evitarea deteriorării unei situaţii locale sau regionale:
mediere, reconciliere, stat de drept şi administraţie civilă, reabilitare şi reconstrucţie, dezvoltarea
societăţii civile, programe de dezarmare, demobilizare şi reintegrare, sau faza iniţială a programelor
plurianuale de reconstrucţie). Gestionarea crizei trebuie înţeleasă aici sub aspectele sale preventive
şi de ieşire din criză, finanţările de urgenţă putând fi solicitate atât într-un caz, cât şi în celălalt.
Mecanismul de reacţie rapidă poate fi declanşat atunci când statele beneficiare se confruntă cu o
situaţie de criză reală sau în curs de declanşare, o situaţie care ameninţă ordinea publică, securitatea
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În acest domeniu, Uniunea Europeană întreţine o cooperare strânsă cu organizaţiile internaţionale – OMC, NATO,
OSCE, Consiliul Europei - şi cu organizaţiile regionale din Africa, America, Asia şi Pacific.
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şi siguranţa indivizilor, o situaţie care ameninţă să degenereze într-un conflict armat sau riscă să
destabilizeze ţara şi în cazul în care poate aduce atingere politicilor şi programelor de asistenţă şi
cooperare şi/sau condiţiilor de aplicare.
Cel mai nou instrument de care dispune Uniunea Europeană este instrumentul de stabilitate
– intrat în vigoare în ianuarie 2007, în urma transformării politicii de relaţii externe a Comisiei, ca o
necesitate a eficientizării programelor financiare dezvoltate în acest domeniu. Instrumentul de
stabilitate abrogă 8 reglementări comunitare, Comisia propunând iniţial un fond de 4,5 miliarde de
euro pentru perioada 2007-201312.
Obiectivul instrumentului de stabilitate este suficient de vast pentru a acoperi toate situaţiile
posibile; evenimentul declanşator trebuie să fie : „o situaţie de urgenţă, de criză sau de apariţie a
crizei, care constituie o ameninţare la adresa democraţiei, respectului faţă de lege şi ordine,
protecţiei drepturilor fundamentale, securităţii indivizilor, sau o situaţie care ameninţă să
degenereze într-un conflict armat”.
Acest instrument financiar a fost conceput pentru a armoniza ajutoarele în situaţii de urgenţă
şi de criză şi cele acordate prin programele de dezvoltare pe termen lung, destinate în special luptei
împotriva ameninţărilor transfrontaliere. Instrumentul de stabilitate trebuie să permită Uniunii : „să
ofere un răspuns eficace, imediat şi integrat în situaţii de criză şi de instabilitate în ţările terţe (...) ;
să facă faţă problemelor transfrontaliere internaţionale şi regionale legate de securitate şi stabilitate
– neproliferare, securitate nucleară, trafic de persoane, criminalitate organizată, terorism – sau
ameninţări grave şi neprevăzute la adresa sănătăţii publice; să reacţioneze rapid la provocările de
natură politică cu care se va confrunta Uniunea în viitor; să gestioneze măsurile care nu sunt
prevăzute de cele trei instrumente cu finalitate politică, astfel încât să poată fi integrate adecvat în
cadrul politic al acestor instrumente”.
Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului – a fost instituită ca
instrument financiar prin care se cofinanţau proiecte de dezvoltare şi consolidare a democraţiei,
statului de drept, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în ţările din afara UE. In unele
regiuni, IEDDO a reprezentat singura bază legală pentru anumite acţiuni, în special promovarea
drepturilor civile şi politice, observarea alegerilor şi iniţiativele în materie de rezolvare a
conflictelor. Iniţial a fost prevăzută pentru perioada 1999-2004, iar apoi a fost extinsă până în 2006.
Începând cu 2007, IEDDO a fost înlocuită de Instrumentul European pentru Democraţie şi
Drepturile Omului, având aceleaşi misiuni de susţinere a obicetivelor naţionale şi internaţionale în
domeniul democraţiei şi drepturilor omului, alături de activităţile derulate în cadrul diferitelor
programe naţionale şi regionale de cooperare ale Comunităţii.
►Deşi termenul stabilitate nu este definit în domeniul de acţiune al celui de-al doilea pilon,
cadrul instituţional al PESC/PESD este în prezent suficient de structurat pentru a permite ca
instrumentele create pentru acţiuni de stabilizare să fie utilizate în sensul prevenirii unei crize
(situaţie care riscă să se deterioreze) sau gestionării situaţiei post-conflict (sprijin în consolidarea
unui nou echilibru).
Elaborarea, la sfârşitul anului 1999, a Politicii Europene de Securitate şi Apărare, a trasat
cadrul activităţilor destinate asigurării stabilităţii, pentru cel de-al doilea pilon, în special în ceea ce
priveşte gestiunea civilo-militară a crizelor .
În esenţă, PESA presupune dezvoltarea unei capacităţi de decizie autonome şi, în cazul în
care Alianţa Nord-Atlantică ca întreg nu este angajată, lansarea şi coordonarea unor operaţiuni
militare sub autoritatea UE, ca răspuns la situaţii de criză, angajarea resurselor de către statele
membre la astfel de operaţiuni bazându-se pe decizii suverane. Din acest ultim punct de vedere este
important de subliniat că PESA este un proces interguvernamental, controlul politic asupra PESA
12

Politica externă a primului pilon dispune, în prezent, de 6 instrumente specifice:
1. Instrumentul de pre-aderare
2. Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat
3. Politica de cooperare pentru dezvoltare şi de cooperare economică cu alte ţări
4. Instrumentul de stabilitate
5. Instrumentul de sprijin/ajutor umanitar
6. Instrumentul de asistenţă macro-finaciară
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fiind exercitat de şefii de stat şi de guverne ale statelor membre, iar cel financiar, de către
parlamentele naţionale.
Începând cu reuniunea Consiliului European de la Helsinki (10-11 decembrie 1999), s-a
abordat şi problema capacităţilor instituţionale ale Uniunii pentru facilitarea procesului decizional,
ajungându-se la un acord în ceea ce priveşte înfiinţarea unor organisme politice şi militare
permanente – Comitetul Politic şi de Securitate, Comitetul Militar şi Stafful Militar.
• Comitetul Politic şi de Securitate (cunoscut prin acronimul său franţuzesc, COPS),
exercită, sub autoritatea Consiliului, controlul politic şi coordonarea strategică a operaţiunilor
militare ale UE şi înaintează Comitetului Militar principii de acţiune. În timpul unei crize, COPS
este prezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru PESC.
• Comitetul Militar al UE oferă consiliere militară şi înaintează propuneri COPS şi
îndrumare militară Statului Major. În timpul unei operaţiuni, CMUE monitorizează desfăşurarea
adecvată a acesteia.
• La rândul său, Stafful Militar al UE se ocupă de avertizarea timpurie, evaluarea situaţiilor
şi planificarea strategică pentru misiunile Petersberg ( misiuni umanitare, de menţinere a păcii, de
prevenire a conflictelor, operaţiuni de restabilire a păcii etc), inclusiv de identificarea forţelor
europene naţionale şi multinaţionale şi implementează, sub îndrumarea CMUE, politicile şi
deciziile PESA. În perioada 2004-2005, în cadrul Statului Major, a fost creată o celulă de
planificare civilo-militară, al cu scopul de a studia şi coordona capacităţile civile şi militare
angajate într-o operaţiune autonomă a Uniunii. Celula civilo-militară reprezintă nucleul permanent
al centrului de operaţiuni, în prezent, fiind în discuţie problema consolidării personalului său civil.
Pentru a susţine eficient misiunile de urgenţă, au fost instituite Grupurile tactice
interoperaţionale – Battlegroupes – cu desfăşurare progresivă până în 2010: unităţi naţionale sau
binaţionale, formate din maxim 1 500 de persoane, angajate în misiuni de cel mult 4 luni. Proiectul
european al grupurilor tactice de luptă a fost iniţiat de Franţa, Germania şi Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, în februarie 2004. GTI sunt unităţi rapid dislocabile, capabile de acţiuni
independente sau în măsură să acţioneze ca forţă de prim-impact în faza iniţială a unei operaţiuni
militare extinse. În prezent sunt anunţate contribuţii din partea a 22 de state, inclusiv România,
privind constituirea a 19 grupuri tactice de luptă. Începând cu 2007, UE trebuie să fie în măsură să
desfăşoare simultan două operaţii militare utilizând grupuri de luptă, în acest sens fiind conceput un
mecanism prin care câte două astfel de grupuri să fie permanent în stand-by pentru o perioadă de
şase luni.
Uniunea dispune şi de o Forţă Europeană de Reacţie Rapidă. Deşi a fost înfiinţată oficial în
2007, forţe militare europene combinate au fost deja desfăşurate în unele dintre punctele fierbinţi de
conflict din lume.
Instituţionalizarea activităţii în sfera prevenirii conflictelor, consolidării păcii şi a stabilităţii
interne a statelor, zonelor sau regiunilor în criză sau ameninţate de crize s-a făcut prin instituirea,
înaintea summit-ului de la Feira (2000), a Comitetului pentru Aspectele Civile ale Gestionării
Crizelor, ca un al patrulea organism permanent PESA. Comitetul pentru Aspectele Civile ale
Gestioăãrii Crizelor înaintează informaţii, recomandări şi opinii Comitetului Politic şi de
Securitate13.
►Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală reprezintă al treilea pilon al
Uniunii şi se referă la cooperarea interguvernamentală. Atribuţiile acesteia sunt stipulate în art. 30 al
Tratatului de la Maastricht. Instituţiile create pentru acest pilon sunt Poliţia Europeană (Europol),
13

După 11 septembrie 2001, UE a adoptat un întreg pachet de măsuri cu caracter antiterorist şi a adăugat, ca etape
consecutive relevante ale dinamicii relaţiilor sale în problema securităţii cea dintâi operaţiune civilă iniţiată sub egida
PESA, ca misiune a UE, cu mandat ONU în Bosnia-Herţegovina, dar şi prima operaţiune militară de menţinere a păcii
în Macedonia, prin preluarea mandatului NATO, precum şi prima misiune autonomă a UE fără sprijin logistic NATO,
în Congo. După declanşarea războiului din Irak, Summitul pe probleme de apărare al şefilor de state şi guverne ai
Franţei, Germaniei, Belgiei şi Luxemburgului, desfăşurată la Bruxelles în 2003, propunea integrarea în textul viitoarei
Constituţii europene, posibilitatea cooperării întărite, instituirea unei clauze generale de solidaritate şi securitate comună
şi reformularea misiunilor Petesberg pentru ca UE să poată folosi mijloace civile şi militare pentru prevenirea
conflictelor şi gestionarea crizelor.
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care are rol de coordonare şi strângere de informaţii. Există şi un organism european cu rol în
îmbunătăţirea cooperării juridice (Eurojust). Cooperarea academiilor de formare naţionale este
intermediată de Academia Europeană de Poliţie.
Forţa de Jandarmerie Europeană (EuroGendFor) a fost constituită în septembrie 2004, ca
instrument militar de gestionare civilă a crizelor, în vederea susţinerii eforturilor Uniunii în lupta
împotriva criminalităţii organizate şi terorismului.
Echipele de intervenţie civilă (echivalente echipelor de expertiză civilă din cadrul ONU sau
USAID) - Personalul pus la dispoziţie acestor echipe, pe baza unor liste naţionale concepute de
către guvernele statelor membre, este activat în caz de nevoie, în următoarele situaţii:
- efectuarea evaluărilor şi misiunilor de anchetă în situaţii de criză iminente, furnizarea
contribuţiilor la dezvoltarea unui concept de gestionare a crizei înaintea adoptării unei
acţiuni comune de către Consiliu;
- asigurarea rapidă a prezenţei operaţionale iniţiale după adoptarea unei acţiuni comune de
către Consiliu şi susţinerea demarării unei operaţiuni civile de gestionare a crizei;
- consolidarea mecanismelor existente de gestionare a crizei, sub egida Reprezentantului
special al Uniunii.
Domeniile de acţiune prioritare pentru perioada următoare, conform ultimelor orientări ale
Comisiei pe plan bugetar, sunt : ajutorul acordat organizaţiilor neguvernamentale în avertizare
timpurie; ameliorarea cooperării multilaterale între organizaţiile internaţionale în scopul evaluării
nevoilor după încheierea conflictelor sau după un dezastru natural; formarea şi pregătirea experţilor
civili desemnaţi pentru echipele de intervenţie ale Uniunii.
Accentul este pus, în primul rând, pe consolidarea capacităţilor internaţionale şi regionale de
analiză, de prevenire şi de răspuns în situaţiile cu risc crescut de conflict violent sau de catastrofă
naturală şi care ar putea afecta stabilitatea internaţională şi dezvoltarea umană. Se apreciază că o
bună evaluare a situaţiei nu se poate face fără o cunoaştere detaliată a datelor locale. În general,
ONG-urile prezente pe teren sunt cele care deţin expertiza. În acest scop a fost creat un fond de
„parteneriat pentru consolidarea păcii”, prin care să fie finanţate capacităţile de formare, planificare
şi crearea instrumentelor destinate avertizării timpurii (conflict sau catastrofă naturală). Fondurile
pentru perioada 2007-2013 sunt orientate în special către organizaţiile specializate în medierea
conflictelor din statele slabe şi către organizaţiile care asigură baza de date socio-politice necesare
unei analizei politice locale.
În al doilea rând, se urmăreşte ameliorarea cooperării dintre Uniune şi instituţiile regionale
de securitate, în special în situaţiile post-conflict sau post-catastrofă umanitară. Preocuparea majoră
constă în a realiza cea mai bună evaluare a nevoilor locale în vederea obţinerii ajutoarelor financiare
internaţionale. Pentru o gestionare eficientă a ajutoarelor acordate, Uniunea a decis să pună la
punct, împreună cu experţii Băncii Mondiale şi ONU, metode combinate şi complementare de
evaluare a nevoilor post-conflict (programul Post-Conflict Needs Assessment) sau post-catastrofă
umanitară (programul Post Disaster Needs Assessment). Acest schimb de expertiză are şi un
rezultat concret: depăşirea unor obstacole care intervin în activităţile de urgenţă, de răspuns imediat
la o situaţie de criză acută şi de reconstrucţie pe termen lung, după modelul care există deja în
cadrul ONU – echipe interinstituţionale (Early Recovery Cluster), de evaluare, de finanţare şi de
planificare a acţiunilor comune.
În al treilea rând, se vizează accelerarea formării şi pregătirii experţilor civili europeni
angajaţi în echipele de intervenţie civilă, create în cadrul celui de-al doilea pilon. Este prevăzută o
sumă de 5 milioane de euro pentru formarea a 100 de experţi anual în domeniul statului de drept şi
administraţiei civile.
Concluzii
Securitatea indivizilor se află în centrul oricărui sistem de securitate clădit pe baza unor
idealuri liberale. Protejarea şi lărgirea libertăţilor individuale fundamentale constituie nucleul de la
care iradiază toate celelalte forme de securitate. În era conexiunii crescânde dintre state şi naţiuni,
preocuparea pentru respectarea drepturilor omului devine un domeniu de interes direct şi imediat
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pentru întreaga comunitate internaţională. Atingerea adusă securităţii cetăţenilor unei ţări de către
forţe externe sau, cel mai adesea, de către forţe din interiorul acelei ţări, are drept consecinţă faptul
că alte comunităţi umane şi guvernele care le reprezintă îşi simt ameninţată propria securitate.
Societatea transnaţională, spaţiul politic statal şi nonstatal, dimensiunile etnice, regionale,
informaţionale ale conflictelor, influenţa individuală, colectivă sau internaţională, reprezintă tot
atâţia factori care redefinesc sfera concepţiilor despre securitate şi impun redefinirea unor noi
strategii, care trebuie să aibă în vedere securitatea umană.
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SECURITATEA ENERGETICĂ – PREOCUPARE ACTUALĂ
ŞIDE PERSPECTIVĂ A ALIANŢEI NORD-ATLANTICE
Dr. Ioan Codruţ LUCINESCU∗
Alina ORESCOVICI∗∗
Energy security is of increasing importance to the United States and its European allies, as some energy
producers are using oil and the gas for political leverage. Although most European allies believe that a market solution
exists to ensure security of energy supplies, NATO has begun to discuss the issue as an allied concern.
The protection of the energy infrastructure and the stabilisation of the broader environment in which energy
infrastructures are embedded require military power. But NATO's role in energy security remains uncertain and could
prove to be premature in this issue.
Energy security has moved to the centre of the contemporary strategic debate. In recent years, both the US
government and the EU have strongly communicated their perspective concerns about the very real threats to energy
security and began to revaluate their strategies for coping with these serious challenges.

Introducere
De peste un deceniu, NATO se prezintă ca o alianţă politico-militară aflată în plin proces de
transformare asumat pentru a se realiza tranziţia de la logica unei alianţe statice configurate pe
gestiunea ameninţărilor şi riscurilor de securitate specifice Războiului Rece, la o alianţă pliată pe
gestiunea riscurilor asimetrice.
Remarcăm faptul că demersurile politico-militare actuale ale Alianţei vizează nu numai
interesele membrilor săi dar şi extinderea cooperării la nivel regional şi global în sprijinul unor
valori transnaţionale generatoare de securitate. Probleme precum terorismul, proliferarea armelor de
distrugere în masă, imigraţia ilegală şi securitatea energetică reprezintă o provocare de securitate
mult mai complexă decât a fost Uniunea Sovietică. Aceste aspecte sunt interconectate la nivel
global, de natură socio-economică, în mare măsură imposibil de rezolvat prin soluţii pur militare şi
caracterizate de implicaţii asupra securităţii externe şi interne.
Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, în ciuda utilizării celor mai moderne şi
eficiente tehnologii, nu numai că îşi păstrează dependenţa faţă de resursele energetice, dar o
accentuează într-o manieră îngrijorătoare. Jumătate din aprovizionarea cu energie a Uniunii
Europene depinde de importuri, iar această dependenţă ar putea ajunge, în anul 2030, până la 70%
pentru gazele naturale şi chiar la 100% pentru petrol şi cărbune. Extinderea UE a accentuat
slăbiciunile energetice ale acesteia, astfel încât, în prezent, gazul rusesc livrat de concernul controlat
de Kremlin, „Gazprom” asigură 30% din necesarul energetic al Franţei, Germaniei sau Italiei, în
timp ce în majoritatea statelor din Europa centrală şi de est proporţia ajunge la 90%14.
Revenirea în forţă a dezbaterilor privind sursele alternative de energie, cum ar fi biocombustibilii sau energia solară, ca să nu mai amintim de renaşterea interesului mondial pentru
energia nucleară nu pot avea efecte deosebite pe termen scurt şi mediu15. Chiar şi astăzi, cărbunele
acoperă două treimi din consumul de energie al Chinei şi Indiei, iar combustibilii fosili asigură 90%
din cererile de energie în întreaga lume.
Şi în deceniile următoare, Orientul Mijlociu va continua să aibă o importanţă crucială pentru
sectorul energetic, având în vedere că 61% din rezervele de petrol se află în prezent în această
regiune; de asemenea este spaţiul în care se găsesc cele mai multe câmpuri petroliere nedezvoltate
din lume. De aceea, în secolul XXI, stabilitatea politică în regiune va reprezenta cheia securităţii
energetice internaţionale în aceeaşi măsură ca rezolvarea altor tensiuni politico-economice globale.
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Practic, putem afirma că tendinţele globale în domeniul energiei subliniază faptul că
energia reprezintă un element semnificativ al conceptului actual de securitate. Pe o piaţă globală
atât de dependentă de petrol şi gaze naturale, ameninţările la adresa furnizării de energie ar putea fi
generate de surse precum atacurile teroriste, dezastrele naturale, presiunile politice sau întreruperile
ca urmare a conflictelor sau tensiunilor regionale, pentru a aminti doar câteva dintre acestea. Acest
lucru sugerează nevoia de strategii de prevenire a disfuncţionalităţilor şi de aranjamente care să
minimalizeze efectele asupra nivelului cantităţilor furnizate în cazul producerii unei crize mondiale
majore. De asemenea, sugerează că securitatea energetică deţine potenţialul de a crea o criză majoră
sau, cel puţin că încercarea de a asigura furnizarea garantată a cantităţilor necesare ar putea să
modeleze din ce în ce mai mult politica externă şi priorităţile statelor membre NATO şi din întreaga
lume.
O altă caracteristică a actualei preocupări generale privind securitatea energetică este aceea
că din ce în ce mai multe ţări depind de cantităţile de energie care sunt furnizate de la distanţe foarte
mari, prin conducte ce traversează continente întregi sau petroliere care transportă gaze naturale
lichefiate peste oceane (în următorul deceniu, aceste super-tancuri urmează să-şi sporească nu
numai numărul, ci şi dimensiunile). Elemente de infrastructură din ce în ce mai sofisticate şi
vulnerabile, cum ar fi proiectele de noi conducte sau de construire a terminalelor de gaze, sunt
create pentru a răspunde cererii economice din ce în ce mai mari. De altfel, acest aspect al
globalizării subliniază interdependenţa dintre consumatori şi furnizori într-o relaţie complexă, care
necesită asigurarea securităţii terestre şi maritime pe întreaga lungime a traseului16.
În aceste condiţii (legătura intrinsecă dintre furnizarea de energie şi securitatea economică a
statelor membre), era firesc ca securitatea energetică să devină temă de discuţie şi analiză în cadrul
NATO. Alianţa are responsabilitatea de a discuta orice subiect care îi preocupă pe aliaţi şi, întrucât
unii dintre ei sunt în mai mare măsură dependenţi decât ceilalţi, este firesc ca aceştia să dorească
abordarea acestui aspect la nivelul structurilor NATO.
Precedente ale implicării militare
a statelor membre NATO în problematica energetică
Pe parcursul ultimelor decenii, state membre ale Alianţei s-au implicat direct în operaţiuni
militare al căror scop era securizarea alimentării cu energie. Primul război din Golf, care nu s-a
purtat sub egida NATO dar care a implicat statele cheie ale alianţei, cum ar fi Statele Unite, Franţa,
Marea Britanie şi Italia, a avut ca scop nu numai eliberarea Kuweitului, dar, la fel de important şi
securizarea resurselor energetice. Prin înfrângerea Irakului, Occidentul a eliminat constituirea unui
posibil jucător dominant în regiune, asigurându-se că Bagdadul nu va controla petrolul kuweitian şi
nu va ameninţa Arabia Saudită şi alţi producători din Golf.
Securizarea livrărilor de petrol a fost şi motivul operaţiunilor militare, din 1980, întreprinse
de guvernele ţărilor membre NATO. Operaţiunea Earnest Will s-a constituit într-un efort al statelor
occidentale pentru protejarea traficului tancurilor petroliere în Golf în timpul războiului Iran-Irak
(1980-1988).
În februarie 2006, ţările membre NATO au discutat despre posibilele acţiuni ce ar putea fi
întreprinse în eventualitatea întreruperii fluxurilor energetice existente din cauza unor acţiuni
militare; unele ţări membre analizează creşterea protecţiei traficului tancurilor petroliere şi a
platformelor de extracţie în perioadele de conflict prin folosirea de sateliţi, în scopul monitorizării
evoluţiilor în zonele unde resursele energetice sunt supuse ameninţării17.
Deşi au fost realizate progrese în ultimii ani pentru îmbunătăţirea protecţiei infrastructurii de
importanţă deosebită în domeniul energetic, sistemele energetice de pe ambele maluri ale
Atlanticului sunt încă vulnerabile. Menţionăm faptul că realizarea unui rol al NATO în securitatea
16
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energetică implică aspecte politice importante, cum ar fi dezvoltarea relaţiilor cu alte organizaţii şi
ţările partenere. Eforturile de colaborare cu statele nemembre ale Alianţei, de exemplu în cadrul
Dialogului Mediteranean, Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul sau Parteneriatului pentru Pace al
NATO furnizează un cadrul eficient de cooperare în domeniul securităţii energetice cu producători
de energie cum ar fi Kazahstanul, Azerbaidjanul, Turkmenistanul şi cu state de tranzit precum
Georgia18.
NATO şi securitatea energetică
Alianţa nu a avut un rol tradiţional în problematica securităţii energetice ce a fost depăşit
prin asigurarea de către forţele aliate a accesului garantat la carburant pentru trupele şi echipamente
proprii. Conceptul Strategic notează că o ameninţare la aprovizionarea cu energie poate poza într-o
ameninţare strategică, iar în momentul de faţă nu este niciun acord între aliaţi în ceea ce priveşte
definiţia Politicii NATO prind securitatea energetică. De curând NATO-ului i s-a cerut să joace un
rol cât mai activ, de exemplu, în apărarea infrastructurilor energetice şi a fluxurilor de petrol şi gaze
în largul mării. Dar aici se află rezistenţa în ceea ce priveşte noţiunea de rol aliat în problema
securităţii energetice.
În lumina ameninţării teroriste în domeniul energetic, îmbunătăţirea securităţii în cazul
infrastructurilor critice în domeniul energetic situate în afara sferei tradiţionale a Alianţei reprezintă
un alt domeniu în care NATO ar putea juca un rol important.
În acest context, între 22-24 februarie 2006, la Praga, Alianţa a iniţiat pentru prima dată
Forumul NATO privind securitatea energetică şi tehnologia19, întâlnire care a adunat 150 de oficiali
guvernamentali, lideri de companii din ramuri industriale vizate şi experţi din 35 de ţări pentru a
discuta provocările securităţii şi posibile soluţii privind energia. Cu această ocazie s-au evidenţiat
vulnerabilităţile sistemului de conducte, rafinăriilor, reactoarelor nucleare sau a centralelor şi
liniilor electrice din statele membre NATO. Întâlnirea a prefigurat abordarea problemei securităţii
energetice la summit-ul de la Riga din noiembrie 2006, chiar dacă nu s-a ajuns la poziţie comună
concretă şi cu aplicabilitate imediată.
În Declaraţia finală a summit-ului se susţine faptul că „sprijinim un efort internaţional
coordonat care să evalueze riscurile la adresa infrastructurilor energetice şi care să promoveze
securitatea infrastructurii energetice” 20 . Mai mult, Consiliul Nord-Atlantic este însărcinat să se
consulte în legătură cu riscurile imediate din sectorul securităţii energetice, în scopul de a defini
acele zone în care NATO îşi poate aduce contribuţia pentru securizarea intereselor de securitate ale
aliaţilor, astfel ca la cerere să susţină, să sprijine eforturile naţionale sau internaţionale. Practic, se
urmăreşte ca organizaţia să sprijine un efort coordonat şi internaţionalizat care să evalueze riscurile
ce pot afecta infrastructura energetică şi care să promoveze totodată securitatea acesteia. Deci avem
de a face cu o proiecţie, o evaluare prospectivă, şi care se poate finaliza cu o strategie internaţională
care să se ocupe cu o astfel de problematică.
Acest enunţ demonstra faptul că nu a existat consens la nivelul NATO legat de cum anume
îşi poate aduce Alianţa, o organizaţie esenţialmente politico-militară, contribuţia în spaţiul
securităţii energetice. De altfel, problematica în discuţie a fost abordată şi de Secretarul General al
NATO, Jaap de Hoop Scheffer care, pe 26 octombrie 2006, în cadrul unei conferinţe de presă
desfăşurată la Moscova, la o întrebare legată de criza gazelor care a afectat Ucraina dar şi de
disensiunile dintre Rusia şi Ucraina în aceeaşi problematică, a afirmat tranşant: „I can be very brief.
NATO is in the business of politics and security, not in gas and not in energy. Thank you”21.
Deşi NATO deţine capacitatea operaţională de a se implica eficient într-un asemenea proces,
problematica securităţii energetice rămâne un subiect de dezbatere extrem de sensibil şi datorită
18
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faptului că numeroase trasee energetice se află în imediata vecinătate a Federaţiei Ruse şi într-o
zonă de maxim interes strategic pentru aceasta. Iar în condiţiile în care Occidentul este vital
interesat, în primul rând datorită dependenţei sale de importurile energetice, în relaţii politicoeconomice cel puţin normale cu Federaţia Rusă, implicarea sa directă într-o problematică de
maximă sensibilitate pentru interesele ruseşti nu se poate realiza uşor. De aceea, propunerea făcută
în februarie 2006, de primul ministru al Poloniei de creare a unui Pact European 22 de apărare
colectivă pe dimensiunea securităţii energetice care să conţină inclusiv o clauză similară celei
prevăzute în articolul 5 al Tratatului fondator al NATO nu a avut urmările dorite nu numai de
Varşovia, dar şi alte state est-europene23.
Dincolo de spinoasele probleme politice actuale, care impun o anumită reticenţă din partea
guvernelor statelor membre, există totuşi posibilitatea implicării directe a unor structuri ale NATO
în eforturile internaţionale în domeniul îmbunătăţirii securităţii energetice prin abordarea unor
situaţii specifice prin operaţiuni de ,,nişă’’. Astfel, la nivelul conducerii Alianţei şi, în special a
Secretarului General au fost realizate propuneri practice, perfect realizabile în acest moment.
Se are în vedere, în primul rând, înfiinţarea la nivelul NATO a unui mecanism de
monitorizare şi evaluare continuă care să urmărească evoluţiile legate de securitatea energetică.
Acesta ar presupune consultări politice regionale cu aliaţii şi partenerii, bazate pe analizele şi
rapoartele informative ale structurilor militare naţionale de informaţii; de asemenea, un flux
continuu de informări cu membrii comunităţii de specialişti, precum cei de la Agenţia Internaţională
pentru Energie (IEA) şi cei de la principalele companii din domeniul energiei, ar putea să joace un
rol important. Un înalt comitet NATO ar putea fi însărcinat să urmărească problema îndeaproape şi
să pregătească prezentarea problemei în faţa Consiliului Nord Atlantic, cel mai înalt organ de luare
a deciziilor al NATO. Totodată, un alt grup axat în principal pe aspectele economice ar putea fi
solicitat să sprijine această iniţiativă datorită legăturii directe dintre securitatea energetică, economie
şi tendinţele pieţei24.
În plus, Consiliul Nord Atlantic ar putea înfiinţa o Celulă pentru Analiza Informaţiilor şi a
Securităţii Energetice, deoarece înfiinţarea unei structuri similare de informaţii creată pentru
abordarea problemei terorismului s-a dovedit a fi un succes. De asemenea, Comitetul Special al
Alianţei ar putea să joace un rol favorabil în facilitarea schimbului de informaţii între diferite
structuri din domeniul securităţii energetice25.
Pe lângă schimbul de informaţii naţionale între aliaţi, operaţiunile navale ale NATO ar putea
monitoriza liniile maritime insuficient acoperite de mijloacele naţionale. Aceasta deoarece, cu
excepţia Statelor Unite, nici o altă ţară membru NATO nu dispune de suficiente forţe navale pentru
apărarea credibilă a rutelor de transport a ţiţeiului, atât în beneficiu propriu cât şi pentru
aprovizionarea aliaţilor.
Institutul pentru Analiza Securităţii Globale raportează că aceste costuri legate de apărarea
rutelor navale şi furnizarea asistenţei militare către parteneri în aprovizionarea cu petrol, costă
Statele Unite 50 miliarde de $ pe an26.
Datorită vulnerabilităţilor reale ale liniile de transport a resurselor energetice, acoperirea
unor astfel de zone vaste din oceanul planetar ar putea fi extrem de benefică în eventualitatea
apariţiei unor situaţii de criză. Această iniţiativă privind monitorizarea precisă a spaţiului maritim
ar putea fi cuplată la reţeaua de informaţii a comenzii NATO, în special prin intermediul Centrului
de Fuzionare a Informaţiilor.
Jamie Shea, înalt oficial al Alianţei, implicat direct în proiectele organizaţiei de răspuns
direct şi eficient la noile riscuri internaţionale de securitate, identifică şi posibilitatea NATO de a
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oferi asistenţă de securitate aliaţilor. Aceasta ar putea implica măsuri flexibile, începând de la
asistenţa de securitate pentru un aliat sau un grup de aliaţi, până la desfăşurarea chiar a unei operaţii
NATO în vederea securizării în caz de necesitate a elementelor de infrastructură vulnerabile legate
de energie27.
Pe baza Tratatului fondator, NATO ar putea să disloce, conform Articolului 4, „Pachete de
Asistenţă de Securitate” alcătuite special pentru sprijinirea unuia sau mai multor aliaţi, cu
particularităţile pe care le-ar presupune o asemenea iniţiativă. Un asemenea Pachet de Asistenţă ar
putea cuprinde întărirea patrulelor maritime şi aeriene, protejarea reţelelor naţionale de comunicaţii
şi informaţii sau chiar asistenţa pentru eforturile de răspuns la producerea dezastrelor prin folosirea
mecanismelor Planului de Urgenţe Civile şi a celor ale Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a
Răspunsului la Dezastre. În situaţii extreme, de pericol major, elementele vitale din domeniul
energiei ar putea să fie protejate prin implicarea unităţilor de reacţie rapidă ale Alianţei28.
Un alt rol posibil şi realizabil fără să implice costuri prohibitive ar putea implica
supravegherea maritimă. Chiar dacă statele au în continuare responsabilitatea de a-şi proteja
propriile ape teritoriale, NATO ar putea dezvolta o „nişă” de capabilitate prin abordarea aspectelor
de securitate ale liniilor de comunicaţii maritime, pornindu-se de la modelul Operaţiunii Active
Endeavour şi care şi-a arătat utilitatea în ceea ce priveşte securitatea în Marea Mediterană după 11
septembrie 2001. O grupare maritimă multinaţională (formată inclusiv din parteneri neaparţinând
Alianţei, dacă este cazul) ar putea fi creată în vederea descurajării atacurilor împotriva vaselor
transportatoare de petrol sau gaz lichefiat (LPG), prin protejarea în principal a punctelor maritime
strategice de trecere, esenţiale în cazul unor ameninţări ridicate sau în situaţii de conflict29.
Pe baza experienţei acumulate în ultimele două decenii, NATO ar putea iniţia operaţiuni de
interdicţie, concepute special pentru securizarea aprovizionării cu petrol sau gaze în cazul situaţiilor
reale de criză sau conflict. Deşi nu s-a constituit într-o iniţiativă NATO, „Operaţiunea Earnest Will”
(1987-1988), desfăşurată în scopul protejării petrolierelor kuweitiene pe timpul războiului dintre
Iran şi Irak ar putea fi luată drept model orientativ. Astfel, Alianţa are capacitatea de a gestiona
operaţii maritime de escortare pe termen scurt, protejarea sondelor şi terminalelor de petrol,
acordarea asistenţei autorităţilor naţionale în vederea protejării bazelor de încărcare/descărcare şi
protecţia rafinăriilor şi a punctelor de depozitare a gazelor naturale şi a ţiţeiului.
Posibile abordări comune NATO-UE în domeniu
Uniunea Europeană şi Statele Unite, cu relaţii comerciale de 2,5 trilioane $, depind în mod
vital de aprovizionarea regulată cu energie pentru a-şi menţine eficient relaţiile transatlantice. Chiar
şi numai din acest punct de vedere, cooperarea UE-NATO este indispensabilă pentru asigurarea
securităţii infrastructurii energetice. Situaţia aprovizionării Europei depinde de securitatea
infrastructurii energetice din principalele ţări producătoare, precum Rusia, Algeria, Nigeria, Arabia
Saudită sau Iran şi de securitatea transportului prin regiuni „agitate” ca Strâmtoarea Hormuz sau
Golful Guineea. Gazoductele, în particular, creează directă interdependenţă între pieţele furnizoare
şi cele consumatoare; în Europa, în linii mari, importurile de gaz prin gazoducte situându-se la
valoarea de 85%. Indiscutabil, protecţia infrastructurii energetice şi consolidarea cadrului general în
care infrastructurile critice sunt încadrate necesită resurse militare considerabile.
Aspectele civile (soft power) ale ambiţioasei agende UE privind energia trebuie să fie sprijinite de o
credibilă componentă militară (hard power); aceasta cere imperios apropierea UE de NATO, mai
ales că rolul critic al securităţii infrastructurii energetice este scăpat din vedere în Programul
Uniunii Europene pentru Protecţia Infrastructurii Critice Europene (EPCIP)30.
Specialiştii europeni şi americani au identificat deja mai multe ,,zone’’ unde UE şi NATO
pot să-şi unească forţele pentru a-şi promova agenda securităţii infrastructurilor energetice.
27
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În primul rând, folosindu-se programele ştiinţifice şi tehnologice (S&T) de
securitate/apărare pentru securizarea infrastructurii critice: şi UE şi NATO au instituţii consacrate
acestor programe – Centrele de Cercetare Comună ale Uniunii Europene şi Organizaţia de Cercetare
şi Tehnologie a NATO – şi platforme de cercetare cum ar fi Programul-Cadru 7 de Cercetare al
Uniunii Europene (FP7) şi Programul Ştiinţific pentru Securitate ale Alianţei31.
Unele din aceste activităţi se adresează în mod direct securităţii infrastructurii. Dar, în plus,
eforturile S&T privind informarea şi comunicarea, tehnologia securităţii, conştientizarea situaţiei,
comandă şi control factorii umani, detectarea şi protecţia tehnologiilor, materiale ştiinţifice şi
modelare şi stimulare – enumerând câteva exemple – pot furniza perspicacităţi valoroase.
Două organizaţii ar trebui să studieze cum producţia – importantă de energie şi ţările de
tranzit pot fi incluse în perspectivele proiectelor europene ştiinţifice şi tehnologice. Uniunea
Europeană în particular ar trebui să analizeze cum activitatea de cercetare în FP7 poate fi folosită
pentru promovarea securităţii infrastructurii energetice cu privire la vecinii bogaţi în energie ai
Europei (UE).
Unul din instrumentele cu o eficienţă sporită îl constituie programul european de navigare
prin satelit „Galileo”, care a trecut în noiembrie 2007, prin acordul statelor UE, de impedimentele
politico-economice ce îi frânau dezvoltarea. Acesta poate fi folosit pentru a furniza în timp real
informaţii cu privire la situaţia reţelelor energetice; prin prisma dependenţei accentuate de
importurile energetice, sistemul european va avea capacitatea de a acoperi şi monitoriza situaţia din
practic toate statele producătoare precum şi din cele de tranzit a resurselor32.
Pe de altă parte, Uniunea Europeană va trebui să-şi consolideze dimensiunea de apărare în
cadrul Politicii Europene de Securitate şi Apărare şi să realizeze o alinieze pe aceasta împreună cu
Noua Politică Europeană privind Vecinătatea.
Pe deasupra o dimensiune de apărare – securitate ar trebui să fie adăugată la relaţiile externe
proprii privind energia. Şi, aceasta, deoarece referirile la mijloacele pentru protecţia infrastructurilor
sunt absente din noile Acorduri de Cooperare cu Kazahstanul şi statele din regiunea Caucazului.
O regiune importantă, unde cele două organizaţii ar putea să-şi unească forţele este Africa.
Uniunea Europeană şi NATO ar trebui să analizeze modalităţile practice de sprijinire a structurilor
locale de securitate şi apărare africane ce au ca atribuţii securitatea infrastructurii energetice a
continentului.
Schimbul „de lecţii învăţate” şi cele mai bune practici sunt cele mai puternice instrumente
de promovare a capacităţilor militare/securitate din domeniul securităţii infrastructurii energetice; la
acestea se pot adăuga ateliere (workshops) şi exerciţii comune.
Experienţa europeană demonstrează că există o nevoie urgentă de intensificare a exerciţiilor
transfrontaliere de management al situaţiilor de urgenţă, pentru întărirea interacţiunilor publicpublic, public-privat şi privat-privat, în beneficiul securităţii infrastructurii energetice. Atât UE cât
şi NATO pun la dispoziţie mecanisme de management civil al situaţiilor de urgenţă, care ar putea fi
folosite în acest scop33.
Celula Euro-Atlantică de Coordonare a Răspunsului la Dezastre a NATO poate fi utilizată în
folosul general al celor 46 de membri ai Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, asigurând un
management eficient în zone energetice vitale cum ar Caucazul şi Asia Centrală. Programele
complexe iniţiate de UE şi NATO pot, de asemenea, să fie utilizate pentru îmbunătăţirea relaţiilor
cu partenerii Dialogului Mediteranean34.
De asemenea, securitatea energetică poate constitui o temă de discuţie importantă în timpul
reuniunilor informale întrunite la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO şi Comitetului Politic
şi de Securitate al UE.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Concluzii
Reliefăm faptul că multitudinea de discuţii şi consultări între partenerii euro-atlantici nu
implică realizarea automată a unui acord asupra faptului ca NATO va acţioneze amplu şi să pretindă
asumarea unui rol conducător în domeniul securităţii energetice. Este evident că protecţia
elementelor de infrastructură de importanţă crucială sau opţiunile de răspuns în cazul producerii
crizelor care presupun folosirea forţelor militare reprezintă doar o parte a întregului pachet de
iniţiative necesar în vederea garantării securităţii aprovizionării cu energie. De exemplu, există deja
un număr de iniţiative ale ţărilor G8, UE, Agenţiei Internaţionale pentru Energie şi ale altor grupuri,
care vizează sporirea securităţii energetice. Acestea se axează pe asigurarea unei acceptări
universale mai largi a Cartei Energiei, deschiderea pieţelor pentru investiţiile străine sau reducerea
dependenţei economiilor dezvoltate faţă de combustibilii fosili.
De asemenea, având în vedere rolul principal al Rusiei în domeniul securităţii energetice,
este de la sine înţeles faptul că problematica ar trebui să devină o temă obişnuită a consultărilor din
Consiliul NATO-Rusia, la fel cum aceasta a fost inclusă, deja, pe agenda întâlnirilor NATO cu
Ucraina la nivel de experţi.
Este posibil, totuşi, ca la summit-ul Alianţei de la Bucureşti, din aprilie 2008, abordarea
securităţii energetice la nivel lărgit să se constituie într-o temă de dezbatere aprofundată şi cu
consecinţe practice.
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LIPSA UNEI POLITICI ENERGETICE COMUNE –
RISC MAJOR DE SECURITATE ÎN EUROPA
Cristina TEODORESCU∗
The human civilization reached so far its peak during the last century. The development was first led by
Europe, after WWII the torch was taken over by the United States of America. This development cannot be imagined in
the absence of its fuel: energy. At the end of the 19th century energy meant coal, after 1911 - oil and gas. The countries
were always more than conscious of the power of these fuels. Every war fought during the 21st century is in one way or
another connected to oil and gas - their lack represents an obvious security threat. However, such as all other natural
resources, oil and gas are depleting and running out. The world's, Europe's motor is running out of fuel. But the
economic power poorest of the world in natural resources second only to Japan is going to face this situation without
any – common –policy.

Factorii responsabili de puterea unei naţiuni faţă de alta ar fi, conform politologului
american Hans J. Morgenthau, de două tipuri: cei stabili şi cei supuşi schimbării constante35. Alături
de datele geografice (extinderea teritorială, poziţia teritoriului faţă de vecini, existenţa unor frontiere
naturale ale teritoriului), ce sunt considerate a fi „cel mai stabil” factor responsabil de puterea unei
naţiuni, Morgenthau nominalizează resursele naturale ca fiind un factor „relativ stabil” de putere a
unei naţiuni faţă de alta.
I. Dependenţa civilizaţiei actuale de energie
În cadrul resurselor naturale, primul loc este ocupat, evident, de către resursele de hrană „un stat cu resurse alimentare proprii suficiente sau aproape suficiente deţine un mare avantaj
asupra celui care, neavând destule resurse, le importă, riscând astfel subdezvoltarea şi foametea”36.
Imediat după aceea sunt menţionate resursele naturale, care, până în secolul XIX, aveau parte doar
de un rol secundar pentru puterea unei naţiuni, dar, o dată cu mecanizarea războiului, puterea
naţională a devenit, nu doar în opinia lui Morgenthau, dependentă de controlul materiilor prime.
Dezvoltarea mecanismelor războiului a făcut ca rolul de materie primă principală să fie jucat de-a
lungul istoriei întâi de cărbune, iar apoi, începând cu primul război mondial, de petrol. Astăzi,
aproximativ 35% din energia lumii este produsă pe bază de petrol (alte 20% vin din forma gazoasă
a ţiţeiului), iar 98% din combustibilul consumat în transporturi este tot petrol. „O picătură de petrol
merită o picătură din sângele soldaţilor noştri” - acesta era „preţul” cu care primul ministru francez
Clemenceau era deja în timpul primei conflagraţii mondiale gata să plătească resursa energetică
necesară armamentului modern37.
Alte cifre creionează dimensiunea dependenţei lumii contemporane de petrol: asigură 35%
din energia lumii (40%), iar împreună cu gazul natural (22,43%), un total de 62% din totalul
energiei consumate. Cărbunele, predecesorul petrolului are o cotă de 22,51 în consumul de energie
al SUA, în timp ce energia nucleară, cu nici măcar 10%, şi cea din surse regenerabile (6,84%) nu
reprezintă în clipa de faţă soluţii viabile. 98% din cantitatea totală de petrol este pur şi simplu arsă,
fiind folosită pe post de combustibil pentru mijloacele de transport. Doar restul de 2% este folosit
pentru realizarea unor produse cu valoarea adăugată mare până la foarte mare, toate masele plastice
fiind, la origine, petrol. La fel ca şi produsele industriilor farmaceutică, de cosmetice, de
∗
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îngrăşaminte. Industria, comerţul, agricultura, transportul, turismul de astăzi, pe scurt, întreaga
noastră viaţă – nimic nu ar mai fi la fel în lipsa energiei.
Munca ce se poate realiza folosind echivalentul unui baril de petrol este egală cu rezultatul
muncii manuale a 12 oameni timp de un an de zile. O altă comparaţie: cu energia obţinută din
cantitatea de petrol irakian pe care o cumpărăm cu un singur dolar înlocuim 25.000 de ore de muncă
manuală.
„Puterea pe care o conferă ţiţeiul este în primul rând rezultatul schimbărilor tehnologice ale
ţărilor dezvoltate”, scria Morgenthau acum 60 de ani. În opinia sa, această putere ar fi fost conferită
în primul rând statelor deţinătoare ale resursei naturale numită petrol. Experienţa ne dovedeşte
astăzi că ţiţeiul a conferit putere celor care au ştiut cum să-l folosească mai bine şi să câştige
bătăliile date pentru această materie primă.
Introducerea ţiţeiului şi a energiei în general în viaţa oamenilor a reprezentat cel mai mare şi
important salt calitativ înainte din istoria civilizaţiei umane. „Epoca de piatră nu s-a terminat pentru
că omenirea ar fi rămas fără pietre, nici civilizaţia fierului nu s-a terminat pentru că nu ar mai fi
existat minereu de fier. La fel, civiliza ia petrolului va continua până când omenirea va descoperi
ceva mai bun, mai util, cu un randament mai sporit, care să-i asigure un salt şi mai impresionant
înainte” - aşa vorbesc optimiştii. „Civilizaţia petrolului reprezintă vârful absolut pe care îl va atinge
civilizaţia umană. O perioadă extrem de scurtă în istoria generală a umanităţii. Un pisc, spre care a
existat o perioadă de creştere rapidă, impresionantă, şi de unde va urma o prăbu ire la fel de rapidă
şi impresionantă”, susţin pesimiştii.
În cazul în care calculele specialiştilor sunt corecte, atunci unele dintre generaţiile care
trăiesc astăzi vor mai apuca să vadă şi ce îi rezervă omenirii viitorul – adică ce se găseşte dincolo de
civilizaţia petrolului (în care vom include şi gazele naturale, pe motiv că sunt rezultate diferite ale
aceluiaşi proces chimic). În istorie, perioadele de tranzit nu au fost niciodată nici uşoare, nici line.
Totul, absolut tot ceea ce ne înconjoară, conţine energie. Pentru construirea unui computer
se foloseşte o cantitate de petrol echivalentă cu de zece ori greutatea sa finală. Pentru fiecare
microcip încorporat în computer, cantitatea de petrol necesară fabricării sale este egală cu de 630 ori
greutatea finală a microcipului. Pentru construcţia unei maşini se folosesc între 27 şi 74 de barili de
petrol. Unii autori susţin că agricultura contemporană reprezintă de fapt transformarea petrolului în
hrană: aratul şi semănatul se fac cu derivate din petrol, ierbicizarea, irigaţiile, apoi recoltatul,
treieratul, depozitatul – toate acţiunile înglobează un consum foarte mare de petrol. Zootehnia
modernă are şi ea nevoie de multă energie. Fiecare calorie cu care se hrăneşte un occidental conţine
o cantitate prelucrată echivalentă cu zece calorii de energie obţinută din aşa-numitele hidrocarburi.
Oamenii de peste tot de pe glob au realizat că energia reprezintă cheia spre progres, spre o
viaţă mai bună. Cum energia este deosebit de ieftină, oricine şi-o poate permite. În Statele Unite, de
exemplu, o cafea costa în anul 2006 trei dolari, pe când pentru aceeaşi cantitate de petrol clientul
trebuia să scoată din buzunar doar 20 de cenţi. Petrolul este cel mai ieftin lichid ce se poate cumpăra
în Statele Unite. În Rusia, litrul de benzină se vindea în acelaşi an 2006 la acelaşi preţ cu o sticlă
(ce-i drept, de un litru şi jumătate) de apă. În România, în anul 2008, cu preţul plătit pe o cafea întrun local la modă se pot cumpăra doi litri şi jumătate de benzină.
O faţă a monedei este reprezentată de progresul într-adevăr copleşitor al civilizaţiei umane.
Cealaltă faţă poartă însemnul degradării calităţii vieţii: încălzirea globală şi munţii de gunoi
nebiodegradabil, din mase plastice.
Traiul mai uşor datorat energiei, medicamentelor extrase din petrol au dus la explozia
populaţiei. În anul naşterii lui Christos, planeta era populată de către 350 de milioane de locuitori.
Omenirea a avut nevoie de 1750 de ani ca să-şi dubleze numărul. Urmărtoarea dublare a avut loc în
1900, deci în decurs de numai 150 de ani (1.650.000.000 de locuitori ai planetei). În septembrie
2007, populaţia Terrei a fost estimată la 6,6 miliarde, cifră ce reprezintă dublul populaţiei
înregistrate în 1980, dublare ce a avut loc de această dată în doar 27 de ani.

206

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE)38 a dat publicităţii, sub titlul Până în 2030,
viitorul energetic al omenirii este unul fosil raportul pe anul 2007. „Necesarul mondial de energie
primar este proiectat să crească cu 55% între 2005 şi 2030, cu o rată medie de creştere de 1,5% pe
an. Cererea va ajunge la 17,7 miliarde de tone echivalent petrol (tep), faţă de 11,4 miliarde de tep în
anul 2005. Combustibilii fosili vor rămâne principala sursă de energie primară la nivel mondial,
reprezentând 84% din creşterea cererii de energie în perioada 2005-2030. Cererea de petrol va
atinge cota de 116 milioane de barili pe zi (mbz) în 2030 – o creştere cu 32 mbz, sau cu 37%,
comparând cu 2007. (…) Aproximativ jumătate din creşterea pe plan global a cererii de energie
primară se va datora creşterii de producţie de energie electrică, iar o cincime – asigurării necesarului
impus de transporturi – ceea ce înseamnă că în principal va creşte nevoia de combustibili pe bază de
petrol. În ansamblu, cererea globală de energie va creşte cu 50% până în 2030. (…) Deşi se prevede
o creştere a producţiei de petrol în următorii cinci ani prin punerea în funcţiune a unor capacităţi de
extracţie noi, este cât se poate de nesigur dacă acestea vor fi suficiente pentru a putea compensa
declinul de producţie din câmpurile petroliere existente şi vor putea face faţă cererii crescânde. De
asemeni, nu se poate exclude posibilitatea unei escaladări abrupte a preţului ţiţeiului, ca urmare a
unei prăbuşiri a furnizării până în anul 2015.”39
II. Dispariţia resurselor – principala ameninţare la adresa securităţii
Din 1973 încoace, începând cu prima criză a petrolului, fraza „Sfârşitul civilizaâiei, aşa cum
o cunoaştem astăzi”40 nu mai este considerată doar o predicţie a unor minţi deosebit de active, cu o
dispoziţie ieşită din comun spre fabulaţie, ci o posibilitate cât se poate de reală. În cazul în care nu
va fi găsită în timp util o alternativă cu adevărat viabilă.
„Cantitatea de petrol de sub scoarţa terestră este finită”. În 1956 această observaţie l-a
condus pe geologul american Marion King Hubbert la teoria ce-i poartă numele. Indiferent când se
va produce, mai devreme, după cum susţine Hubbert, sau mai târziu, după cum au calculat alţi
cercetători, este clar că la un moment dat, cândva în secolul XXI, petrolul se va termina.
Concomitent cu Hubbert, un alt savant punea problema sfârşitului civilizaţiei petrolului, dar
propunea deja şi trecerea într-o nouă etapă, cea a unui alt combustibil. În 1958, academicianul
român Remus Răduleţ le explica studenţilor săi în cadrul cursului de fizică nucleară că în 20 de ani
se va termina petrolul, iar omenirea va trebui să treacă pe combustie nucleară. „Viitorul aparţine
energiei nucleare!”, susţinea cu 50 de ani în urmă savantul român.
Doi ani după atentatele de la 11 septembrie 2001, secretarul general al ONU, ghanezul Kofi
Annan, a propus redefinirea conceptului de securitate. În acest scop a fost format Înaltul Comitet
pentru Ameninţări, Provocări şi Schimbări, care, în raportul din 2004 - O lume mai sigură:
responsabilitatea noastră comună - a trasat coordonatele actuale ale conceptului de
securitate.Concluzia a fost că „ameninţările de astăzi nu recunosc graniţele, sunt conectate, şi
trebuie atacate la nivel global şi regional, precum şi la nivel naţional. Nici un stat, indiferent cât de
puternic, nu poate, bazându-se doar pe eforturile sale, să-şi asigure securitatea, confruntat fiind cu
ameninţările de astăzi. şi nu se poate presupune că va fi întotdeauna capabil, sau doritor să facă faţă
responsabilităţii sale de a-şi proteja propriul popor, fără a le face rău vecinilor săi.”41
În 2006, specialiştii băncii de investiţii Goldman Sachs (GS) au elaborat un studiu similar,
abordarea teoretică a securităţii fiind făcută de această dată din perspectiva domeniului economic.
Concluzia GS: principala ameninţare la adresa economiei mondiale este reprezentată, chiar înaintea
terorismului, dispariţia resurselor. La momentul respectiv (ei au folosit date de la sfârşitul anului
38
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2005), preţul ţiţeiului – care a crescut cel mai mult şi cu cele mai importante consecinţe dintre toate
resursele naturale - era cu 60% mai mic decât la începutul lui 2008.
Efectele economice imediate ale creşterii preţului petrolului sunt cunoscute atât din teoria
economică, cât şi din practica crizelor precedente. Aici trebuie amintit că formulele aplicate în anii
1980-1990 în România - pe care cu toţii le-am bănuit a fi de sorginte autohtonă - a unui pulovăr
suplimentar contra frigului din case, a circulaţiei restricţionate a autoturismelor în funcţie de
numărul par sau impar al maşinii şi al datei duminicii sau a cozilor interminabile la benzină sunt de
fapt răspunsurile preşedintelui american Jimmy Carter la cea de-a doua criză a petrolului, cea din
anul 1980. De această dată, probabil că toate măsurile enumerate mai sus nu vor mai fi dictate la
nivel central, de stat, ci la nivel individual, de către bugetul personal. Buget ce va fi afectat şi de
inflaţie. Până unde poate urca inflaţia în această situaţie este greu de estimat, din moment ce
calculele specialiştilor plecau în 2006 de la premizele unei creşteri de 10% a preţului petrolului şi
nicidecum de 60% sau chiar mai mult în viitorul apropiat.
În orice caz, în faţa unei creşteri atât de consistente a preţului petrolului, din punct de vedere
economic este imposibil să nu crească absolut toate preţurile ce au vreo legătură cu combustibilul.
Două date, pentru a vedea ce preţuri au legătură cu petrolul: acesta asigură 35% din energia lumii şi
peste 98% din combustibilul mijloacelor de transport. Petrolul care nu este folosit pentru transport
se regăseşte ca materie primă de bază în industriile farmaceutică, de cosmetice, de îngrăşăminte, iar
toate masele plastice sunt, la origine, petrol. Şi, poate în primul rând, agricultura modernă nu
reprezintă de fapt nimic altceva decât transformarea petrolului în hrană.
Ce ar urma deci să se scumpească? Formulat într-un singur cuvânt, totul. Mâncarea, energia
electrică şi căldura (preţul gazelor naturale este direct proporţional cu cel al petrolului), transportul
de orice fel. Dar şi medicamentele. Această enumerare se referă doar la loviturile directe pe care le
va suferi fiecare om. Dar este foarte posibil ca loviturile indirecte să fie chiar cu mult mai dure. Căci
atât timp cât un om are un venit asigurat, chiar dacă diminuat, fie din salariu, fie din pensie, el se
poate restrânge, poate face economii. Trăieşte mai prost, dar supravieţuieşte. Loviturile indirecte se
referă însă tocmai la mijloacele de subzistenţă: industria, pe verticală, va fi deosebit de afectată.
Când combustibilul este scump şi puterea de cumpărare mică, trebuie produse mai puţine maşini,
pentru că tot mai puţini şi le permit; trebuie produse mai puţine avioane, deoarece tot mai puţini
oameni îşi permit să călătorească; turismul este una dintre primele industrii afectate de criză; toată
industria metalurgică, furnizoare de materii prime pentru industria constructoare de ma ini, îşi
reduce activitatea. Şi aşa mai departe.
Rezultatele enumerării de mai sus? Falimente, şomaj, sărăcie, mizerie. Sau, în termenii
raportului ONU, ameninţări economice şi sociale, incluzând sărăcia, bolile infecţioase şi degradarea
mediului înconjurător.
2.1. România, confruntată cu probleme, deşi (mai) are resurse naturale
Consumul energetic pe cap de locuitor este unul dintre indicatorii dezvoltării unei ţări. „Din
cauza nivelului de dezvoltare economică mai redus, consumul brut de energie pe cap de locuitor
(1,8 tep/loc.) din România este de circa două ori mai mic decât cel din ţările Uniunii Europene.
Analizând structura consumului de energie primară, se constată o distribuţie echilibrată între gaze
naturale (36,4%), ţiţei şi produse petroliere (24,2%) precum şi cărbune şi cocs (23,0%)42.”
În mod normal rămânerea în urmă din punct de vedere economic nu este un motiv de
bucurie, dar cum subdezvoltarea înseamnă şi un consum redus de energie pe cap de locuitor, se pare
că, cel puţin în documentele oficiale elaborate în vara anului 2007, România ar avea mai puţine
motive de îngrijorare decât ceilalţi locuitori ai Europei. Cu atât mai mult cu cât „România este
unicul deţinător de rezerve de ţiţei în cantităţi notabile din zona Central şi Est Europeană, România
dispunând şi de cele mai mari rezerve de gaze naturale din zonă (ţiţei - 74 milioane tone, producţia
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anuală fiind de 5,2 milioane tone; gaze naturale - 185 miliarde metri cubi; producţie anuală: 12
miliarde metri cubi).”43
Dar, după cum se ştie, prin contractul de privatizare a fostei companii de stat Petrom,
resursele de petrol şi gaze naturale ale României au fost concesionate noului proprietar, grupul
OMV. Acest fapt, dar mai ales condiţiile contractuale în care a fost acordată concesiunea, l-au făcut
pe preşedintele Traian Băsescu să afirme în noiembrie 2006 că, în opinia sa, în contractele de
privatizare, inclusiv în cel al companiei Petrom, „există erori de viziune în ceea ce priveşte
controlul pe resurse”44. Dar situaţia menţionată mai sus a rămas la nivel de constatare, deşi, dat fiind
faptul că discuţia a fost purtată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Ţării, este evident că
reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale. Nici senatorii nu au reuşit în 2007 să
mărească redevenţa (cotă pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive)
datorată de OMV statului român, deşi fusese fixată pe când preţul petrolului era la o treime din cel
actual.
Cum se prezintă însă cu adevărat situaţia în România în cazul unei creşteri a preţului la
petrol (şi, implicit, la gazele naturale), a început să se vadă deja din primele două săptămâni ale
anului 2008. Veştile – interne şi externe – arătau că situaţia economică se înrăutăţeşte brusc.
Creşterea preţului la combustibili duce la creşterea preţului la alimente, deci la ratarea ţintei
de inflaţie pe anul 2008. Din această cauză, ministrul de finanţe – care, ca ministru al economiei se
ocupă totodată şi de energie – roagă sindicatele să înţeleagă că în anul 2008 procentul de cre tere a
salariilor va fi de doar o cifră şi că nu va avea cum să ajungă la 15-25%, cât ceruseră majoritatea
sindicatelor şi angajaţii. Având în vedere creşterile anunţate de preţuri, este evident că sindicaliştii
nu se vor lăsa impresionaţi de rugăminţile ministrului. Tot în primele săptămâni ale lui ianuarie
2008 guvernul a descoperit că mărirea pensiilor, adoptată după numeroase discuţii în contradictoriu
la sfârşitul anului 2007, nu are bază de finanţare şi că va trebui să se împrumute pentru a acorda cel
puţin în anul electoral 2008 măririle promise. De la 1 ianuarie 2008, furnizorul extern (Gazprom) a
crescut preţul gazelor exportate către România cu 17%. Ca urmare, ar trebui să crească şi preţul
gazelor furnizate către consumatorii români – cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană a cerut
României încă dinainte de aderare să renunţe la avantajul de a avea gaze din producţie proprie şi să
alinieze preţul acestora la preţul celor din import - , dar, dat fiind că 2008 este un dublu an
electroral, mărirea nu se va produce până nu se vor găsi resurse pentru atenuarea şocului asupra
populaţiei. Rezultatul? Deficitul bugetar va creşte şi mai mult. Leul – moneda cea mai performantă
din lume în anul 2006 – a intrat o dată cu noul an pe o pantă descendentă, ce poate fi asemănată prin
proporţii cu creşterea preţului petrolului. Subiectul la modă în România la sfârşitul anului 2007 era
lipsa mâinii de lucru. Nivelul şomajului era de 4,7% - cel mai scăzut din Europa. Dar, în condiţiile
în care marii exportatori ai României încep să aibă probleme din ce în ce mai mari cu plasarea pe
piaţă a producţiei proprii, în condiţiile în care toată piaţa mondială este invadată de produse
chinezeşti (întotdeauna mai ieftine decât cele ale competiţiei) există riscul ca această problemă să
dispară.
Nu a trecut decât un an de când România era alintată de către (aproape) toţi economiştii
lumii cu expresii de genul „Tigrul economic din Balcani”. Nu mai este cazul. Mai corect, să sperăm
că nu este cazul, deoarece primii tigrii economici ai lumii – cei asiatici – au sfârşit perioada de
înflorire printr-o dură şi lungă criză economică.
Orice român ce îşi poate aminti de situaţia prin care a trecut România cu 10 ani în urmă, în
anii 1997-1999, poate întrezări viitorul în varianta sa cea mai sumbră din punct de vedere economic.
Fapt ce duce la concluzia că ameninţările la adresa securităţii interne pot fi de mai multe feluri.
2.2. Lupta pentru controlul resurselor la Marea Neagră
Conceptul de securitate energetică a fost introdus la începutul secolului XX de către pe
atunci ministrul de război al Marii Britanii, Sir Winston Churchill. „Securitatea şi siguranţa
petrolului rezidă în varietate şi doar în varietate”, spunea el. Din punctul de vedere al statului său, al
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marii puteri a secolului XIX şi a începutului secolului XX, securitatea energetică însemna, cu alte
cuvinte, o varietate de surse de aprovizionare, la care să se adauge o varietate de rute de transport
dinspre locul de origine şi până la marea putere. În principiu, această definiţie a securităţii
energetice ar mai fi valabilă şi astăzi, privind no iunea doar din punctul de vedere al
consumatorilor. Aşa s-ar putea exprima, şi o şi fac, Statele Unite ale Americii şi China, aşa se
exprima cândva şi Uniunea Europeană în totalitatea sa. Între timp, Germania, Italia, Marea Britanie,
Franţa, Ungaria, statele baltice şi Bulgaria au renunţat, de fapt, la acest deziderat al varietăţii, mai
ales a varietăţii în unitate, reuşind prin aceasta să şubrezească însăşi statutul de mare putere al
Uniunii Europene. Rusia, pe de altă parte, a reformulate conceptual din punctual de vedere al
producătorilor: trebuie să existe (şi) securitatea producţiei, a transportului şi a desfacerii.
Dar, problema cea mare astăzi, mai ales din punctul de vedere al Statelor Unite, este
reprezentată în primul rând de către varietatea surselor de aprovizionare şi a traseelor. În cazul
petrolului, la „coşul american de petrol” contribuie – de când s-a scumpit atât de mult petrolul, încât
au devenit până şi nisipurile din provincia Alberta rentabile – în primul rând Canada, apoi Nigeria,
Arabia Saudită, Mexic şi Venezuela. Un coş cu probleme, dar destul de variat ca în cazul în care
unul dintre furnizorii mai instabili politic o ia razna, ceilalţi să-l poată suplini. Şi Europa are în
privinţa petrolului un „coş” de furnizori destul de bine echilibrat. Problema vine însă atunci cînd tot
acest continent trebuie încălzit sau să i se furnizeze gazele necesare industriei. Între 40 şi 70% (în
funcţie de ţară) din necesar provine de la un singur furnizor – Rusia -, furnizor care între timp şi-a
asigurat controlul şi rezervele unor alţi furnizori, la capătul robinetelor din Algeria sau Asia
Centrală aflându-se tot managerii de la Gazprom. Singura sursă de gaz realmente independentă de
Moscova a rămas astăzi Norvegia, care tocmai a mai descoperit nişte zăcăminte importante. Iar dacă
sursele de aprovizionare nu sunt prea variate astăzi, nici situaţia transportului nu diferă.
În jurul conductelor de petrol şi gaze s-a dezvoltat o adevărată ramură interdisciplinară a
geopoliticii. Pentru a decide pe unde vor trece traseele nu ajung cunoştinţe de geologie şi geografie,
pentru a şti dacă terenul permite sau nu construcţia în respectivele zone, şi nici doar de economie,
pentru a vedea care traseu este mai rentabil. Structura geomorfologică aproape că a ajuns chiar să
joace rolul cel mai puţin important în deciziile legate de trasee. Mai importante sunt alianţele şi
coaliţiile dintre state, felul în care un guvern sau altul poate fi influenţat (sau ameninţat),
convingerile şi forţa liderilor politici din respectivele ţări, costul studiilor de fezabilitate şi al
lucrărilor, dar şi costul efectiv (diferenţa este formată de multe ori de co-plăţile pentru politicienii
numiţi mai sus), religia populaţiei majoritare şi deloc în ultimul rând, balanţa puterii. Este riscant
să-şi pui toate ouăle într-un singur coş, aşa că trebuie diversificate atât sursele de achiziţie a
energiei, cât şi rutele de transport ale acesteia. Dacă pe vremuri astfel de calcule geopolitice şi
geostrategice erau privilegiul marilor puteri, dominante într-o epocă politică sau alta, astăzi, printrun acces mult mai larg la informaţie, ele sunt făcute şi de specialiştii statelor mai mici sau mai puţin
importante.
De exemplu, pentru a reduce semnificativ puterea Rusiei în zonă, care avea oleoductul Blue
Steam (până în Turcia, la Samsun), SUA au venit cu ideea unui oleoduct care să lege Caspica de
Mediterana, trecând prin Azerbaidjan, Georgia şi Turcia (numai ţări prietenoase – nu şi prin rusofila
Armenie), deci oleoductul Baku-Tbilissi-Ceyhan (BTC), dublat între timp şi de un gazoduct. Din
nou Turcia. Ca şi în cazul proiectului Nabucco, pe care Uniunea Europeană şi-l doreşte la fel de
mult cum îşi doreşte Turcia aderarea la UE. Dar cum Austria, în virtutea antipatiei multiseculare
dintre fostele imperii, blochează discuţiile de aderare a Turciei, aceasta din urmă face tot ce poate ca
proiectul să stagneze. La fel cum blochează accesul Franţei, prin compania Gaz de France, în cadrul
acţionariatului companiei dezvoltatoare a Nabucco. Degeaba a obţinut preşedintele francez acordul
preşedintelui roman. Atât timp cât Nicolas Sarkozy se exprimă împotriva aderării Turciei la UE,
Ankara se va exprima împotriva aderării Franţei la Nabucco. În schimb, aceeaşi Uniune Europeană,
cu dorinţa ei de a nu depinde doar de un singur furnizor, a fost găsită de Turcia drept pretext atunci
când s-a codit să colaboreze cu Rusia în continuarea lui Blue Stream I cu Blue Stream II, proiect ce
ar fi rentabilizat primul tronson, ce nu prea mai aduce beneficii de când cu BTC. Şi, ca un beneficiu
suplimentar, deloc de neglijat, ar fi omorât eficienţa economică a americanului BTC. Dar Turcia
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foloseşte în proporţie de 70% gaze ruseşti, aşa că oricât de mult şi-ar dori să joace rolul de punct
nodal al transferului de gaze dinspre Asia Centrală spre Vest, tot trebuie să ţină cont şi de Rusia.
Mai ales că între timp Rusiei i-a intrat şi ultima carte de care mai avea nevoie pentru a strânge
grămada de bani ce până acum stătea în faţa Turciei: după ani de negocieri fără rezultate, Rusia le-a
atras atenţia bulgarilor şi grecilor că s-ar putea să se răzgândească şi, urgent, pe 15 martie 2007, a
fost semnat contractul pentru un nou oleoduct, Transbalcanica, ce va lega portul bulgar Burgas de
cel grec Alexandropoulis. Lovitura primită de economia turcească este multiplă. Oleoductul prin
care dorea să unească porturile turceşti Samsun şi Ceyhan (700 km, faţă de numai 300 km,
Transbalcanica) nu mai este necesar, nu mai încasează taxele de tranzit, iar porturile turceşti s-ar
putea să aibă şi ele de suferit de pe urma noului concurent. În plus, Turcia mai are nişte neînţelegeri
la capitolul energie şi cu vecinii din Iran45. Între timp, tot cu ajutorul interfeţei numită membrul
Uniunii Europene Bulgaria, dar şi cu cea a celuilat vechi aliat balcanic – Serbia – Rusia s-a hotărât
să ameninţe şi construcţia Nabucco: South Stream se cheamă răspunsul rusesc la cel mai important
proiect energetic pentru România. Şi, cu acelaşi South Stream (pentru care Rusia a şi angajat un
constructor, compania italiană ENI) Rusia mai desfiinţează un proiect european menit să-i
pericliteze hegemonia energetică: Constanţa – Trieste nu mai este nici el necesar.
Mişcările rapide ale Rusiei şi viteza cu care Bulgaria a semnat au creat Europei, Statelor
Unite (din punct de vedere al planurilor sale geopolitice) dar şi guvernului de la Ankara noi
probleme. Deoarece Turcia introdusese până şi în Strategia Naţională de Securitate ţelul său de a-şi
folosi poziţia geopolitică pentru a deveni un punct nodal al stocării şi transportului de energie în
zonă. După cum se arăta în studiul menţionat mai sus al fundaţiei Heritage, ”dacă Turciei îi reuşeşte
să devină un centru de control al energiei în zonă, va avea parte de un statut geopolitic
considerabil îmbunătăţit, ceea ce va duce la creşterea şanselor sale de a fi acceptată în Uniunea
Europeană, va întări aspiraţiile sale de hegemonie în zonă şi îi va întări influenţa în regiunea Mării
Negre. Aceste aspiraţii ale Turciei explică parţial recenta sa apropiere de Rusia, care caută de
asemenea un partener puternic în Turcia, pentru a putea ţine Vestul la distanţă de tradiţionala-i
sferă de influenţă.”46 Între timp, se pare că Rusia îşi doreşte ca partener o Turcie puternică, dar nici
chiar atât de puternică încât să îi devină concurent în regiune.
Dar instabilitatea la Marea Neagră – datorată cursei pentru controlul resurselor energetice şi
al traseelor de transport energetic în care s-au avântat, o dată cu dezintegrarea fostei URSS, Statele
Unite ale Americii, precum şi cele două foste mari imperii riverane la Marea Neagră, Rusia şi
Turcia – mai are şi alte motive. Mişcările de eliberare naţională sau cel puţin de autonomie lansate
pe teritoriul riveranelor Mării Negre (legate şi ele, indirect, de problematica resurselor energetice).
Astfel, oseţii şi abhazii proruşi din Georgia se află pe traseele de transport a energiei, respectiv a
petrolului şi gazelor dinspre Marea Caspică spre Marea Neagră, iar Kurdistanul - cea mai mare
sursă de destabilizare internă a Turciei - este o zonă deosebit de bogată în petrol. Dintr-o populaţie
de 70 de milioane, cât are Turcia (jumătate cât Rusia, de trei ori şi jumătate cât România), se
estimează că peste 20 de milioane sunt kurzi.
3. Uniunea Europeană – forţa economică lipsită de resurse, dar şi de planuri
şi de coeziune – confruntată cu un risc major de securitate
Sistemul energetic al ţărilor UE depinde într-o tot mai mare măsură de importul de gaze
naturale şi de petrol. În 2006, cota importurilor de petrol a fost de aproape 80%, iar la gaze - de
peste 50%. Şi dependenţa va creşte. Pâna în 2015 importurile de petrol şi produse petroliere vor
ajunge la 730-600 milioane de tone, iar la gaze la 400-350 miliarde de metri cubi.
Tentativele de a-şi impune voinţa prin forţa robinetului de gaze sau petrol (Ucraina – 2006;
atentatul terorist ce s-a soldat cu sistarea aprovizionării Georgiei cu gaze naturale în plină iarnă –
2006; Bielorusia – 2007; reducerea cu o treime a exporturilor către Germania şi Polonia în vara
anului 2007 şi iarna 2008), i-au convins şi pe cei mai optimişti europeni că frigul poate veni oricând
45

Mevlut Katik, Jocul rusesc de-a conducta pune Turcia în faţa unei dileme 9/27/06
Heritage Foundation Backgrounder no. 1990, 13 decembrie 2006, semnat de Ariel Cohen, Ph.D. şi Conway Irwin
www.heritage.org/Research/Europe/upload/bg_1990.pdf.

46

211

dinspre Est, în cazul în care se aventurează în declaraţii sau acţiuni care să nu fie pe placul Rusiei.
Iar înţelegerile încheiate de Rusia în ultimii doi ani cu ceilalţi furnizori de gaze ai Europei –
Algeria, republicile din Asia Centrală -, precum şi relaţiile strânse cu Iranul au pus în primul rând
Statele Unite pe jar. „Devine extreme de urgent să ajutăm Europa să-şi diversifice furnizorii de
gaze”, a spus Matthew Byrza, adjunctul secretarului de stat al SUA, după o serie de întâlniri la
Brussel, la sfârşitul lunii februarie 2008, în timpul cărora a în cercat să facă presiuni în favoarea
gazoductului Nabucco.
Dar Europa pare a nu dori să se ajute singură. Incapacitatea Uniunii Europene în materie de
politici energetice ar trebui să fie un subiect de îngrijorare în primul rând pentru oricare dintre
locuitorii celor 27 de state membre. Lipsa unei politici unitare este evidentă, ca şi faptul că i se
acceptă tacit fiecărui membru să-şi dezvolte propria politică de alianţe şi de afaceri pentru a-şi
rezolva doar nevoile proprii, dar care de multe ori pot fi deosebit de dăunătoare pentru mai mulţi alţi
membri şi deci pentru Uniune în general. Dar, se pare că atât membrii Comisiei Europene, cât şi cei
ai Parlamentului European fie nu se pricep la probleme de energie şi de securitate, fie, asemeni
statelor din care provin, preferă, în pofida jurământului depus, să favorizeze membrul din care
provin în detrimentul Uniunii ca ansamblu. Doar câteva exemple în domeniul cooperării unui stat
membru cu un stat dinafara Uniunii, în detrimentul unui număr mai mare de membri: contractele
semnate de către Gazprom cu Germania pentru gazoductul North Stream prin Marea Baltică
(evitând, spre deziluzia acestora, statele baltice şi Polonia, şi provocând nemulţumiri legate de
protecţia mediului în Finlanda şi Suedia47); cu Ungaria (continuarea conductei Blue Stream, ceea ce
distruge planurile europene de creare a unor alternative la cvasi-monopolul rusesc de aprovizionare
cu hidrocarburi a Uniunii48) şi cu Bulgaria (pentru conducta South Stream, cu implicaţii identice ca
şi cea prin Ungaria).
Dar, în cazul specialiştilor în energie de la Bruxelles mai este uneori vorba şi de
incompetenţă, nu doar de rea-voinţă. Astfel, în 2007, Comisia a decis, ca măsură obligatorie şi
punitivă pentru toţi membrii, ca până în anul 2020 să crească procentul de biocombustibil utilizat în
transport cu până la 10%. Peste doar un an, comisarii de mediu şi energie au realizat ceea ce atât
specialiştii (chiar şi europeni) în mediu şi energie, cât şi politicieni de stânga (în frunte cu Hugo
Chavez şi Fidel Castro), dar şi de dreapta susţin: a folosi plante agricole pe post de combustibil atât
timp cât nu toată populaţia globului are suficientă hrană la dispoziţie nu înseamnă nimic altceva
decât a înfometa un procent şi mai mare de oameni. „Acum însă s-a constatat că acest tip de
combustibil nu reduce semnificativ emisiile, că poate duce la distrugerea pădurilor şi la creşterea
preţului la alimente. 'Chiar şi în Europa au crescut preţurile la cereale, preţurile la carnea de pui şi
de porc au crescut şi ele'” 49 - constată acum şi Comisia. Ca numai două zile după publicarea
comunicatului de mai sus să-i pună în faţă preşedintelui Comisiei Europene, portughezului Jose
Manuel Barroso, textul unei cuvântări în care se vorbea de necesitatea introducerii… unui procent
de 10% biocombustibili în carburanţi.
Pe de altă parte, Comisia Europeană a confirmat că estimările pentru creşterea economică a
statelor din zona euro sunt în scădere, situaţia Spaniei deteriorându-se dramatic. Presiunile
inflaţioniste persistă, în condiţiile în care producătorii europeni se confruntă cu o majorare
semnificativă a preţului materiei prime. Nivelul inflaţiei a ajuns la o rată anuală de 3,1% în 2007, în
condiţiile în care BCE afirmă că aceasta nu trebuie să depăşească două procente. Aprecierea
monedei comunitare şi majorarea costurilor de producţie şi finanţare cauzate de problemele pieţelor
de capital vor contribui în plus la încetinirea creşterii economice în zona euro în perioada
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următoare. Statisticile UE arată că preţurile de producţie în zona euro au urcat cu 0,8% din luna
octombrie până în luna noiembrie şi au fost în anul 2007 cu 4,1% mai mari decât în 200650.
Dacă anunţurile pentru întreaga zonă Euro sunt destul de deprimante, în fiecare dintre ştiri
făcându-se referire la faptul că descreşterea economică se datorează (şi) creşterii preţului la energie
în general şi la petrol în special, evident că nu altfel este situaţia şi în cazul fiecărui stat membru în
parte.
În spatele fiecărei mişcări de geopolitică a Rusiei se poate vedea planul Rusiei – de
altminteri făcut şi public de către preşedintele şi viitorul premier Vladimir Putin – de a-şi folosi
resursele energetice în aşa fel încât din veniturile obţinute să transforme din nou cea mai mare ţară a
lumii într-una dintre cele mai puternice. În fiecare luare de poziţie a oficialilor Statelor Unite pe
teme de energie se poate vedea planul Washingtonului de a minimaliza această recâştigată putere a
Rusiei. În tot acest timp, comisarul European pentru energie, letonul Andris Pielbags – conform
propriului său curriculum vitae o personalitate renascentistă, care s-a ocupat de agricultură şi
pescuit, de diplomaţie, a fost ministru de finanţe, dar şi al învăţământului şi şi-a început cariera ca
profesor de şcoală generală – promite că va finaliza planul de acţiune comună europeană. Noul
termen-limită este cândva, în toamna anului 2008. În lipsa unui plan care ar reuni interesele a 500
de milioane de oameni – cea de-a doua piaţă mondială a energiei pe plan mondial -, nu este de
mirare că fiecare stat membru încearcă să îşi apere - conştient de confruntarea celor coloşilor, cărora
nici nu li se opune, nici nu li se alătură un al treilea numit Europa - propriile interese şi îşi
construieşte propria strategie.
Într-o lume a cărei principală ameninţare de securitate este dispariţia resurselor, la ora
actuală Uniunea Europeană este singura mare putere economică care nu are un plan strategic pentru
a înfrunta această situaţie. Cu alte cuvinte, Europa este marea putere cea mai expusă celei mai mari
ameninţări de securitate a perioadei actuale.
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ECONOMICĂ ŞI PUTEREA ARMATĂ
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The fact that the security has an economic dimension is already known. Everybody knows that, if one has
enough money and economic means, in spite of the numerous vulnerabilities that the richness generates, one can have
the needed security, too. In other words, though the vulnerabilities are direct proportional to the value and the social
impact of the richness, security, as well, is direct proportional to the financial and economic power. The insecurity is
direct proportional to the poverty, the inability, the hardships of life, of life itself. A man that has a job and earns well,
can buy a house, can have a family, can assure a minimum of conditions for a quiet , peaceful and secure living. At
least, referring to another person, that has not this opportunity, that has not a job, a house, a secure area for the
future. The fact that, every year, 45 millions of people die because of starvation or malnutrion, means a reality of the
insecurity generated by poverty and tremendous lags and by the tremendous lags between the rich people and the drab
and poor world.

I. Conceptul de dimensiune economică a securităţii
Aşadar, dimensiunea economică a securităţii este necesară şi evidentă. Totdeauna, puterea
economică generează securitate, iar sărăcia produce nesiguranţă, nelinişte şi insecuritate. Dar
securitatea nu înseamnă doar sistem de protecţie împotriva răufăcătorilor, iar insecuritatea nu se
reduce la lipsa unui astfel de sistem de protecţie. Securitatea este o funcţie importantă de sistem şi
de proces, o condiţie a funcţionării sistemelor şi a menţinerii unui echilibru dinamic necesar
convieţuirii într-un mediu complex, totdeauna schimbător, tensionat, competiţional, cu evoluţii
complicate şi, de cele mai multe ori, imprevizibile.
Distingem între securitatea economică şi dimensiunea economică a securităţii. Primul
concept ţine de funcţionarea unei economii, de securitatea economică a individului, familiei,
comunităţii, statului, de condiţia financiară şi economică a vieţii, cea de a doua vizează funcţionarea
sistemelor sociale şi politice, a statului, instituţiilor publice, a organizaţiilor şi organismelor
naţionale şi internaţionale, a alianţelor şi coaliţiilor etc.
Securitatea economică, în esenţa sa, vizează asigurarea condiţiilor pentru menţinerea
activităţii economice în parametri normali şi contracararea a numeroase tipuri de atacuri dintre care
cele mai importante sunt următoarele: fraude financiare; dependenţe strategice; cybercriminalitate;
spionaj industrial; corupţie; economie subterană.
Putem vorbi, în acelaşi timp, de securitatea economică a teritoriului, înţeleasă ca un sistem
de protecţie a resurselor, a pieţelor, a întreprinderilor, a locurilor de muncă.51
De securitate economică se poate vorbi şi în termeni de prezervare a activelor strategice
naţionale, adică a unor sectoare de importanţă strategică, aşa cum sunt infrastructurile critice,
energia, industria militară şi tehnologia informaţiei. Unele state se ocupă însă mai puţin de un astfel
de tip protecţionist de securitate economică, într-o viziune neo-liberală dusă dincolo de limite
acceptabile, în timp ce altele n-au renunţat nicio clipă – şi nici nu au intenţia să renunţe – la
pârghiile lor de securitate economică, în sensul protecţiei, apărării şi securizării infrastructurilor
economice critice, a întreprinderilor proprii, a resurselor şi pieţelor etc.
Dimensiunea economică a securităţii rezultă din faptul că, fără o economie modernă şi
puternică, nu există şi nu poate exista cu adevărat siguranţă, prosperitate şi stabilitate, nici la nivelul
individului şi familiei, nici la nivelul statului, nici la nivelul omenirii. Securitatea şi apărarea fac
parte dintre acele componente ce pun în operă modalităţi de îndeplinire a intereselor vitale ale
statelor şi comunităţilor. Curentele neo-liberale din economie şi din viaţa politică a unora dintre
state nu ştirbesc sau nu reuşesc să ştirbească sau să diminueze semnificativ conceptul de securitate
şi nici pe cel de apărare. Chiar şi în acele state unde se cultivă intens filozofie economiei de piaţă,
∗
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adică neîngrădirea acţiunii unor factori economici asupra dinamicii economice, măsurile de
securitate economică, de protecţie şi apărare a intereselor întreprinderilor, a intereselor naţionale
sunt dintre cele mai drastice. De multe ori, insistenţa cu care se sugerează sau se impun modalităţi
mai mult sau mai puţin directe de ieşire din keinsianism, adică de eliminare a oricărei forme de
intervenţia a statului în economie, nu se referă la tendinţele fireşti de dinamizare a economiei, de
implementare a unor metode moderne şi eficiente de creştere economică, prin adaptarea rapidă la
situaţia economică reală şi concretă, ci ea reprezintă doar o altă modalitate – ceva mai subtilă – a
războiului economic. Multe economii naţionale au fost distruse şi din cauza fractalizării economiei
şi introducerii haosului economic, sub forma unor necesităţi de liberalizare a economiei. Căderea
unei economii naţionale are efecte foarte grave în toate planurile, începând cu securitatea
economică a individului şi familiei acestuia şi continuând cu diminuarea securităţii economice a
statului, a potenţialului de acţiune şi de reacţie, în caz de conflict, şi cu amplificarea
vulnerabilităţilor politice, economice, sociale şi militare ale statului respectiv.
II. Caracteristici ale dimensiunii economice a securităţii
Aşa cum afirmam mai sus, nu există securitate acolo unde nu există putere. Şi nu există
putere de niciun fel acolo unde nu există putere economică. Economia este un factor generator de
putere şi de bunăstare. Şi chiar dacă securitatea şi apărarea mai cuprind şi alte componente extrem
de importante, cum ar fi potenţialul demografic, sistemele de valori, adică o anumită cultură,
inclusiv o cultură de securitate şi apărare, o cultură a alianţelor şi coaliţiilor, un potenţial diplomatic,
un potenţial informaţional etc., economia se prezintă totdeauna ca o structură de rezistenţă a puterii,
ca o arhitectură generatoare de putere, securitate şi stabilitate.
Un stat puternic din punct de vedere economic, este un stat stabil, care-şi permite iniţiative
politice şi strategice şi care va fi totdeauna ascultat şi respectat. Este cazul Japoniei, care, practic, nu
deţine aproape nici un fel de resurse naturale (90 % din materia primă este importantă), al Elveţiei,
situată într-o zonă fără resurse, dar şi al altor ţări.
Aşadar, dimensiunea economică a securităţii este una de tip sinergic şi esenţial, întrucât
adună în jurul ei şi integrează în acelaşi concept de putere toate celelalte dimensiuni – umane,
culturale, sociale, informaţionale şi militare –, dându-le forţă şi consistenţă.
Printre principalele caracteristici ale dimensiunii economice a securităţii şi apărării,
propunem să fie luate în seamă şi următoarele:
¾ este un factor generator de resurse materiale şi financiare;
¾ reprezintă un suport pentru toate tipurile de securitate (economică, financiară,
individuală, colectivă, a instituţiilor, a statului etc.);
¾ este un factor disuasiv, de securitate intrinsecă şi indirectă;
¾ alcătuieşte o arhitectură, deopotrivă, stabilă, în structura ei de rezistenţă, dinamică şi
complexă, în evoluţia ei;
¾ este un puternic factor de globalizare (alături de informaţie), care, în viitor, va atenua,
probabil, conflictualitatea dintre state, generând alte tipuri de relaţii;
¾ reprezintă suportul de bază pentru parteneriate strategice, alianţe şi coaliţii;
¾ trece din ce în ce mai mult din principal suport material şi financiar al statului de drept
într-o nouă configuraţie, aceea de suport al cooperării dintre statele de drept şi al
ameliorării relaţiilor dintre acestea.52
Toate aceste caracteristici, la care mai pot fi adăugate şi altele, arată că economia, fără a-şi
diminua cu nimic rolul de putere, de generator şi de suport al puterii statului şi armatelor, trece la o
nouă dimensiune, aceea de internaţionalizare şi globalizare a suporturilor de putere. Deocamdată,
această internaţionalizare este discontinuă şi fractală, dar se conturează deja o reconfigurare nu
tocmai liniştitoare a noilor piloni şi a noilor areale de putere.
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III. Definirea conceptului de dimensiune economică a securităţii
Dimensiunea economică a securităţii este, de fapt, o extensie a securităţii economice şi la
celelalte domenii, este o securitate de potenţial şi prin potenţial. Securitatea economică este,
deopotrivă, o funcţie de sistem, deci, intrinsecă sistemului, şi una de metasistem, adică de proces, în
sensul că, pentru a funcţiona, o economie are nevoie de un ansamblu de parametri de dinamică,
siguranţă, protecţie şi stabilitate care se dobândesc atât prin sistemul ei imunitar (funcţia de sistem),
cât şi prin crearea unor macrodispozitive de securitate economică şi socială, funcţie care aparţine,
deopotrivă, ierarhiei economice, adică bazelor ce generează întreprinderea, cât şi structurilor de
securitate economică, create în mod special, cum ar fi cele de combatere a spionajului economic, a
terorismului economic, a fraudelor financiare, a economiei subterane, a criminalităţii economice
etc.
Aşadar, dimensiunea economică a securităţii constă într-un sistem de interdependenţe care
generează potenţial, siguranţă şi stabilitate, în sisteme care se intercondiţionează în spaţiul
securităţii, se autoregenerează şi, împreună, configurează un sistem dinamic şi complex, căruia i se
asociază arhitecturi procesuale cu dezvoltări complexe, în toate dimensiunile de securitate posibile.
În acest fel, dimensiunea economică a securităţii, ca şi securitatea economică propriu-zisă, nu
mai are doar o determinare lineară, de genul cu cât economia este mai performantă cu atât
securitatea este mai sigură, ci una nelineară, dinamică şi complexă, în sensul că determinările se
intercondiţionează şi generează un spaţiu de securitate adecvat situaţiilor, greu detectabil şi
previzibil, care seamănă foarte mult cu sistemul saltului de frecvenţă folosit pentru securitatea
informaţiei transmisă prin staţiile de radio din sisteme de comunicaţii.
Scoaterea din linearitate a dimensiunii economice a securităţii reprezintă o acţiune de
importanţă strategică. Imprevizibilitatea arhitecturilor, acţiunilor şi reacţiilor, din punct de vedere
economic, ale sistemelor de securitate este tot atât de importantă, dacă nu chiar mai importantă, ca
imprevizibilitatea apărării sau ofensivei în spaţiul luptei armate. Ea duce la realizare, şi în planul
securităţii de orice fel, a surprinderii strategice, aşa cum o arată, practic, toate evoluţiile din cadrul a
ceea ce noi numim război economic, în fapt, un complex totdeauna în fel de fel de bifurcaţii al unor
interminabile şi imprevizibile bătălii, pentru pieţe, resurse, putere şi influenţă.
IV. Definirea economică a conceptului de putere armată
Puterea armată nu depinde în exclusivitate de puterea economică. Depinde însă în
exclusivitate de cerinţe şi de resurse, precum şi de modul în care se cer acestea folosite pentru a
genera putere militară. Aşadar, conceptul de putere armată trebuie fundamentat, deopotrivă, pe o
decizie politică în vederea transformării unei cerinţe reale de securitate şi apărare într-un potenţial
real, în funcţie de cerinţe, tehnologii şi resurse. Soluţiile de combinare şi recombinare a
necesităţilor, determinărilor, posibilităţilor etc. nu pot ieşi prea mult din sfera puterii economice,
sau, în orice caz, nu pot eluda acest domeniu, întrucât puterea nu înseamnă doar transpunerea în fapt
a unei voinţe, ci şi capacitatea de a racorda voinţa la realitate şi de a modela realitate în susţinerea
reală şi posibilă a voinţei.
V. Puterea economică şi puterea armată. Conexiuni
Puterea economică este cea care constituie suportul de rezistenţă pe termen lung pentru o
putere armată. Ai bani şi mijloace, ai şi putere. Numai că, în lumea oamenilor, acest adevăr nu este
nici simplu, nici linear. Jocurile sunt deja făcute, în lume există deja putere economică, putere
financiară, putere militară şi toate acestea nu se distribuie după voinţa fiecăruia, ci după nişte liniiforţă care guvernează totdeauna puterea.
Există trei mari piloni ai puterii în lume (triadă a puterii): puterea economică, puterea
financiară şi puterea militară.
În calitate de putere economică, Triada constă într-un ansamblu de trei piloni: America de
Nord (Statele Unite şi Canada); Europa Occidentală (Uniunea Europeană, Norvegia şi Elveţia);
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regiunea Asia-Pacific (Japonia şi Coreea de Sud) care domină economia mondială: Acest triadă
realizează în jur de 80 % din comerţul lumii, 70 % din producţia mondială, 90 % din operaţiunile
financiare şi 80 % din domeniu cercetării ştiinţifice.53
Factorii de putere ai acestei Triade se explică prin legături istorice şi culturale, politici de
mare putere, politici protecţioniste. Triada este definită ca un ansamblu de state dominante care
controlează esenţialul puterii politice, economice şi militare a lumii, întrucât posedă capitalurile
necesare şi tehnologia informaţiei. Astfel, 20 % din populaţie lumii – cât reprezintă populaţia ţărilor
Triadei) dispun de 80 % din produsul mondial brut, 70 % din industrie, 85 % din cercetaredezvoltare şi 80 % din serviciile de transport.
Repartiţia PIB-ului mondial, în 2006, se prezenta astfel:
¾ Triada: 52,11 %;
¾ BRIC (Brazilia, Rusia,India China): 11,66 %;
¾ Restul lumii: 16,23 %.
De asemenea, la 31 martie 2006, Triada deţinea 75.8 % din primele 500 de capitaluri ale
lumii.
După un clasament întocmit de Fortune Global 500, în acelaşi an, 2006, Triada deţinea 74,8 %
din primele 500 de întreprinderi ale lumii (SUA – 34,2 %, UE – 32,6 % şi Japonia – 13,4 %), China
4,8 % şi India – 1,2 %.
Triada deţine 75 % din traficul mondial (America de Nord - 54%, Europa - 22%, Asia de Est
– 20 %).
În calitate de putere financiară, Triada deţine principalele trei monede mondiale (dolarul,
euro, yenul), primele trei burse din lume (NZSE Euronext, Stock Exchange şi Tokyo Stock
Exchange) şi cele mai mari bănci din lume.
În calitate de putere militară, Triada dispune, în primul rând, de Forţele Armate Americane,
la care se adaugă forţele armate, de o calitate deosebită, ale Marii Britanii şi Franţei, toate cele trei
ţări fiind puteri nucleare oficiale.
Acestea sunt cele trei dimensiuni ale triadei puterii.
La ele, se mai pot adăuga încă două, care se asociază însă primelor: puterea diplomatică şi
puterea culturală.
Puterea diplomatică a Triadei se află atât în forţa diplomaţiei acestor ţări (susţinută masiv,
economic, financiar, militar şi cultural), cât şi în influenţa pe care o exercită acestea asupra
diplomaţiei la nivel planetar. Aproape toate organizaţiile internaţionale importante, din raţiuni
istorice, economice, dar şi din cele ce ţin de putere, funcţionează în spaţiul ţărilor Triadei. Dintre
acestea, cele mai importante, cum foarte bine se ştie, sunt: ONU (cu sediul la New York, din
Consiliul de Securitate făcând parte SUA, Franţa, Marea Britanie, China şi Rusia, primele trei
aparţinând Triadei); FMI, cu sediul la Washington; OMC, cu sediul la Geneva.
Cu alte cuvinte, aproape toate organizaţiile şi organismele internaţionale importante sunt
dominate de ţările Triadei, inclusiv prin faptul că limba oficială a diplomaţiei lumii este cea
engleză.
Puterea culturală a acestei lumi aparţine, de asemenea, Triadei. Piaţa culturală este dominată
de produsele culturale ale Triadei. Limba oficială a lumii ştiinţifice şi culturale este engleza. Cele
mai importante universităţi din lume se află tot pe teritoriul acestor ţări. Astfel, după un clasament
anual al Universităţii din Shanghai, Triada ocupă primele o sută de locuri, cele americane fiind cele
mai numeroase şi cele mai prestigioase:
¾ Statele Unite: 54 %;
¾ Uniunea Europeană: 33 %,
¾ Japonia: 6 %;
¾ Canada: 4 %;
¾ Australia: 2 %;
¾ Israel: 1 %.
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Cel mai înalt nivel de trai al populaţiei se află, desigur, în ţările Triadei. Mai mult de 97 %
din populaţie dispune de electricitate, de apă potabilă, de asistenţă medicală de înaltă calificare, de
un sistem eficient de telefonie mobilă şi de numeroase alte servicii.
În 2006, potrivit unei clasificări făcute de Capgemini et M. Lynch, World Health Report
2006, Triada concentra cei mai mulţi oameni ce dispuneau de peste un milion de dolari active
financiare (înafară de cele mobiliare), astfel:
¾ Statele Unite: 31 %;
¾ Uniunea Europeană: 21 %;
¾ Japonia: 16 %;
¾ China: 4 %;
¾ Brazilia: 1 %.
Triada poartă nu numai beneficiul bogăţiei, ci şi pe cel al responsabilităţii. La adresa ţărilor
care formează această Triadă, sunt aduse numeroase acuzaţii, începând cu cele privind desfăşurarea
unor acţiuni care ar favoriza încălzirea planetei, poluarea mediului, distrugerea ionosferei,
impunerea imperialismului economic, distrugerea culturilor non-occidentale etc. Inclusiv unele
dintre actele teroriste care sunt îndreptate împotriva ţărilor Triadei aduc ca justificare necesitatea
combaterii politicii de dominare şi dictat a ţărilor care, de când există ele, domină şi exploatează
lumea.
Intrarea ţărilor BRIC pe arena competiţiei, chiar dacă nu va schimba natura lucrurilor, va duce
la reconsiderarea monopolului puterii. China este deja a patra putere economică a lumii, deţine
primele rezerve mondiale de schimb şi se prezintă, în ultimul deceniu, ca unul dintre principalii
creatori de bogăţie din lume. Totuşi, pentru a conta, această nouă contra-putere trebuie să respecte
regulile create de Triadă (OMC, proprietate industrială, economie de piaţă, protecţia mediului etc.).
VI. Economia, tehnologia şi potenţialul militar
Totdeauna, între economie, tehnologie şi potenţialul militar a existat o legătură foarte strânsă.
Cu cât economia este mai dezvoltată, cu atât tehnologia este mai perfecţionată. După cum bine se
ştie, numai o tehnologie de înaltă performanţă este capabilă să producă armament şi tehnică
militară, mai ales în noile condiţii.
De asemenea, o economie performantă nu se poate lipsi, cel puţin până în prezent, de exportul
de armament sau de componente importante ale sistemelor de arme. Toate marile puteri economice
ale lumii – poate cu excepţia Japoniei – sunt exportatoare de armament. Piaţa de armament a fost
totdeauna saturată de cei capabili să producă arme. Iar aceştia nu sunt alţii decât Statele Unite,
Rusia, Franţa, Marea Britanie şi China, adică membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al
ONU. Desigur, pe piaţa de armament se află şi alte ţări, dar aceste mari puteri economice şi militare
domină de departe comerţul cu arme.
În perioada 2000-2004, Rusia a vândut echipamente militare în valoare de 26,9 miliarde de
dolari, în timp ce SUA a obţinut, în acelaşi interval de timp, cu un miliard de dolari mai puţin.54 În
2006, Rusia a vândut armament în valoare de 6,4 miliarde de dolari, iar în 2007 a planificat să
exporte material militar în valoare de 7,5 miliarde de dolari. 55 În 2006, industria israeliană de
armament a vândut material militar în valoare de 4,8 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă în jur de
75 % din producţia sa. Exporturile chineze sunt estimate la mai mult de un miliard de dolari pe an,
dar China păstrează o anumită discreţie în acest domeniu.
Desigur, relaţia dintre economie, tehnologie şi potenţialul militar nu se reduce la exportul de
arme. Dar exportul de arme reprezintă un factor de potenţial economic, aducând beneficii
indiscutabile şi imediate exportatorilor. Marile complexe tehnologice militare au un cuvânt greu de
spus în politica statelor.
Ca urmare a importanţei tehnologiei în configurarea modernizării armatelor şi îndeplinirea
obiectivelor politico-militare şi strategice, inclusiv în cadrul Uniunii Europene au fost luate unele
măsuri între care şi cea de înfiinţare a Agenţiei europene de apărare, care are drept scop să
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coordoneze dotarea armatelor ţărilor Uniunii Europene cu mijloacele necesare pentru îndeplinirea
misiunilor de gestionare a crizelor şi conflictelor armate, îndeosebi cu mijloace de transport
strategic şi sisteme de arme de mare precizie, precum şi cu echipamente pentru echiparea sistemelor
C4I2SR.
Piaţa de armamente este, deci, dominată de marile puteri economice. Ţările care nu dispun de
mijloace tehnologice performante nu se pot dota cu sisteme de arme din producţie proprie şi sunt
nevoite să cumpere aceste arme la preţuri foarte mari, dacă avem în vedere că un avion de luptă
costă în jur de 30 de milioane de dolari.
Unele dintre aceste probleme complexe se rezolvă în cadrul alianţelor şi coaliţiilor, dar de aici
nu rezultă că armamentul costă mai puţin. Oricum, ţările insuficient dezvoltate din punct de vedere
economic, mai ales industrial, care nu dispun de tehnologii de vârf, nu pot produce arme
performante şi nu contează pe piaţa mondială a echipamentelor militară, iar producerea acestor
echipamente doar pentru forţele proprii nu este nici rentabilă din punct de vedere economic, nici
performantă din punct de vedere militar. Comportamentul transportoarelor blindate româneşti (care
nu au podeaua blindată) în teatrele de operaţii este edificatoare.
Desigur, România va achiziţiona transportoare mai performante produse în altă parte, aşa cum
a achiziţionat şi cele două fregate. Acesta este cursul evenimentelor şi, probabil, nu se mai poate
face nimic. Pentru ca economia românească să producă, în continuare, transportoare blindate,
trebuie să existe o piaţă pentru acestea. Cea care a existat, din diverse motive, s-a pierdut, iar alta va
fi foarte greu de cucerit, dacă nu oferi pe piaţă un echipament cel puţin la fel de performant cu cel
care există la ora actuală.
Apoi, piaţa de armament este condiţionată nu numai economic, ci şi politic. Punând laolaltă
factorii determinanţi de natură economică, tehnologică, politică şi de altă natură, nu putem să nu
remarcăm marile dileme care rezultă de aici şi dificultatea găsirii unor soluţii viabile. Ar trebui
totuşi să se ţină seama că, spre exemplu, în iarna anului 1917, în apărarea Carpaţilor, soldaţii români
nu aveau puşti suficiente, iar o parte din armamentul importat din Occident a trebuie să ocolească
jumătate din globul pământesc pentru a ajunge în România şi, cum bine se ştie, nu a ajuns niciodată.
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PROPRIETATE ŞI DEZVOLTARE
Anca DINICU∗
Development is a complex process which involves many and significant changes concerning economic and
social structures, every day human behavior or national institutions' strategies, in order to sustain general welfare and
proper integration in the global economic system. One won't be able to find a suitable definition accepted by everybody
because development should be related to time, space and circumstances which are very different from case to case.
Besides this, analysis is first of all a matter of opinion, if not of political option. So, we could be interested in many
things, among them in economic freedom and nature of property.
Most of the contemporary economies function as a mix system, where market and state have their precise and
own role in sustaining economic growth and development. There is a degree of private economic freedom which
intermingles with centralized economic planning (which may include government intervention for social welfare or
state ownership of some means of production).

Ritmul de creştere şi dezvoltare economică pe termen lung este influenţat de o serie de
factori instituţionali, cum ar fi forma de proprietate, tipul de instituţii financiare, gradul de
fiscalitate, modul de organizare a pieţei, fluxul investiţional sau caracteristicile relaţiilor de muncă.
Aceşti determinanţi vin să condiţioneze forma, structura şi funcţionarea sistemului economic, adică
a acelor instituţii şi relaţii care au drept scop diminuarea conflictului dintre resursele limitate şi
nevoile tot mai mari şi mai diverse. Tocmai prin regimul iniţiativei care favorizează căutarea
permanentă a instrumentelor de armonizare a necesităţilor prezente şi viitoare cu disponibilităţile
existente, factorul proprietate influenţează dezvoltarea.
Este bine cunoscut faptul că, în funcţie de modul de asumare a riscului şi de mecanismele de
alocare a resurselor, sunt amintite (aproape ca o regulă generală) două forme de economie, respectiv
sistemul economiei de piaţă şi sistemul economiei de comandă, fiecare putând fi analizat în funcţie
de mecanismul de luare a deciziei, de rolul pieţei în circuitul economic, de natura proprietăţii, de
obiectivul urmărit.
Sistemul economiei de piaţă sau al economiei de schimb se bazează pe o piaţă
instituţionalizată, care are rolul hotărâtor în alocarea şi utilizarea resurselor, în organizarea,
gestionarea şi reglarea economiei. Principalul obiectiv vizat prin decizia luată şi implementată într-o
economie de piaţă îl constituie obţinerea unui profit cât mai mare, concurenţa constituind motorul
întregii activităţii iar proprietatea privată reprezentând instituţia-cadru aflată la temelia liberei
concurenţe. Economia majoritar privată constituie baza regimului liberal al iniţiativei, având şi o
puternică semnificaţie socială, determinând indivizii să manifeste mai multă responsabilitate,
implicare şi inventivitate reflectate în creşterea productivităţii muncii. În cazul acestui tip de sistem,
deciziile multiple sunt doar aparent independente unele de altele, deaorece economiei de piaţă nu îi
sunt străine planificarea şi prognoza înţelese ca modalităţi de reducere a incertitudinii, ceea ce nu
presupune diminuarea rolului pieţei. Astăzi se înregistrează o reducere a numărului centrelor de
decizie (fără ca economia să-şi piardă caracterul pluripolar) ca urmare a fenomenelor de integrare
economică, a existenţei marilor corporaţii multinaţionale, precum şi a intervenţiei deciziei publice
în materie. Economia de piaţă este formată dintr-un sector privat, dar şi dintr-unul public a cărui
apariţie se explică prin existenţa unui sector de stat al economiei naţionale ca urmare a interesului
financiar al statului pentru desfăşurarea unor activităţi care nu implică riscuri şi în schimb aduc
beneficii considerabile şi regulate (monopoluri de stat), prin salvgardarea interesului economic al
ţării pe baza considerentelor de ordin politic (cum ar fi apărarea naţională), dar şi prin unele carenţe
ale iniţiativei private care nu poate dezvolta demersuri rentabile în unele sectoare de activitate.
Sistemul economiei de comandă sau al economiei planificate de stat poate fi interpretat ca
fiind născut dintr-o critică la adresa elementelor mai puţin funcţionale ale economiei de piaţă, dintro abordare ideologică a disfuncţionalităţilor economiei de schimb. În cadrul acestui sistem, decizia
∗
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economică aparţine unei autorităţi politice centrale, de unde se poate deduce caracterul unipolar al
economiei. Scopul principal al deciziei îl constituie interesul general, profitul este un indicator al
unei „conduceri ştiinţifice” fără relevanţă în stimularea activităţii economice, iar instituţiile-cheie
sunt proprietatea de stat asupra bunurilor de producţie şi planul central care are un caracter
imperativ, cu o puternică amprentă ideologică. Acest plan central de dezvoltare economică are un
caracter strict ierarhic, ceea ce se traduce printr-o subordonare formală a structurilor economice
inferioare faţă de cele situate deasupra lor. În general, întreprinderile interacţionează , în cadrul
acestui sistem, pe verticală, prin nivelurile lor ierarhice, şi nu pe orizontală, prin intermediul pieţei,
ceea ce înseamnă o eludare a competiţiei în favoarea „îndeplinirii” şi „depăşirii” planulul central
anual.
Piaţa nu este exclusă, dar ea nu devine un mecanism de reglare al raportului dintre cerere şi
ofertă, al relaţiilor dintre producători şi consumatori, preţurile fiind fixate administrativ. Piaţa are
doar rolul de a asigura aprovizionarea tehnico-materială şi trecerea bunurilor în consumul
populaţiei. Toate pârghiile economico-financiare (preţ, credit, dobândă, curs de schimb) sunt
stabilite la nivel central, fără a avea vreo legătură cu „lumea reală”, respectiv starea concretă a pieţei
interne şi externe. Ţările în care sectorul economiei de stat a jucat sau joacă un rol primordial
(sectorul privat fiind marginalizat sau lichidat) au suferit/trăiesc drama eşecului economic,
„performanţa” economică traducându-se printr-o incapacitate cronică de asigurare a eficienţei şi
competitivităţii, generând un slab nivel de trai. În cadrul acestui sistem, absenţa proprietăţii private
în economie este consecinţa unor interdicţii dictate de către stat şi nu este rezultatul existenţei unui
vid de potenţiali întreprinzători. Doar eliminarea interdicţiilor poate garanta dezvoltarea iniţiativei
private şi instituirea mecanismelor de piaţă, fapt demonstrat prin explozia acţiunilor
întreprinzătorilor privaţi din statele europene foste comuniste sau din China, unde partidul comunist
a înţeles necesitatea deschiderii economiei naţionale către investitorii străini. Nu este mai puţin
adevărat faptul că economia de comandă, existentă înainte de prăbuşirea sistemului comunist la
nivel global, a persmis, de pe o parte, manifestarea unor mici insule de formare a capitalului privat
şi a susţinut, la un momemt dat, existenţa unor joint-venture cu participare de capital străin, iar, pe
de altă parte, a fost marcată de existenţa pieţelor negre şi a comerţul informal, care formau o
adevărată economie paralelă.
Abolirea stilului totalitar de guvernare în ţările eliberate de sub tutela „frăţească” a
Kremlimului a condus şi la reforma sistemului economic declanşată prin procesul de tranziţie la
economia de piaţă. Este un truism de acum faptul că acumulările în planul democratizării politice au
fost mult mai substanţiale şi mai rapide decât cele din sfera economică. Prăbuşirea Zidului
Berlinului şi reunificarea politică a Germaniei nu au determinat, automat, o reformulare radicală şi
în acelaşi ritm a falimentarei economii aparţinând fostei RDG. De asemenea, nu mai puţin
important de remarcat este şi faptul că, în planul restructurării geopolitice şi geoeconomice de la
nivel continental, procesul de extindere a Alianţei Nord-Atlantice l-a devansat pe cel comunitar cu
cinci ani (1999/2004).
Tranziţia la economia de piaţă este un proces de amploare, care marchează calitativ şi
structural nu doar sistemul economic, ci însuşi sistemul social global, prin transformările pe care le
presupune privind proprietatea, sistemul bancar şi piaţa de capital, liberalizarea comerţului exterior
şi „reinventarea” mecanismelor de funcţionare a oricărui tip de piaţă pe baza raportului dintre cerere
şi ofertă. În cadrul reformei proprietăţii, procesul de privatizare a fost promovat ca un factor decisiv,
pentru a cărui reuşită au fost necesare două etape56:
• transformarea sectorului de stat în sector public, ceea ce a însemnat renunţarea din partea
statului la prerogativele sale absolute asupra întreprinderilor şi posibilitatea înscrierii acestora în
circuitul real al pieţei libere;
• constituirea sectorului particular prin trecerea proprietăţii de stat în proprietate privată şi
prin înfiinţarea de noi firme, precum şi restiturea proprietăţilor foştilor proprietari sau urmaşilor
acestora.
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Prefacerile enumerate nu s-au desfăşurat, însă, într-un mod firesc şi la fel în toate statele
Europei Centrale şi de Est, fiind marcate de lacune legislative care au condus, nu de puţine ori, la
grave perturbări de sistem, dar şi la drame personale. Nu de puţine ori, elaborarea şi implementarea
programelor de reformă a proprietăţii au fost generate de interese politice dicreţionare în favoarea
unor grupuri de interese, ceea ce a făcut ca problema privatizării mijloacelor de producţie
socializate să nu fie deloc un proces lin.
Au existat şi constrângeri din exterior explicate prin aceea că instituţii economico-financiare
internaţionale, precum Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, au abordat procesul de
privatizare dintr-o perspectivă ideologică îngustă conform căreia procesul trebuia să se desfăşoare
cât mai rapid cu putinţă, statele care înfăptuiau privatizarea intr-un asemenea ritm primind notele
cele mai mari. Consecinţa a fost neatingerea rezultatelor vizate şi apariţia unor sentimente de
antipatie în rândul populaţiei referitoare la acest proces şi urmările lui57.
S-a ajuns ca greutăţile inerente unui proces de o asemenea complexitate precum tranziţia
către o economie de piaţă să fie, uneori, folosite ca argumente în favoarea reinstalării sistemului
dirijist, de comandă al economiei. O astfel de întoarcere dacă, ipotetic vorbind, ar fi fost posibilă, ar
fi condus dacă nu la haos, atunci cu siguranţă la o altă perioadă de „reaşezări” care, cu siguranţă, ar
fi adâncit şi mai mult clivajele economico-sociale dintre state.
Având în vedere că astăzi a devenit aproape imposibilă realizarea unei distincţii clare între
factorii interni şi cei externi care determină şi condiţionează dezvoltarea unui stat, funcţionarea unei
economii centralizate şi izolate de restul sistemului global este imposibilă. Practic, chiar
autopoziţionările la periferia sau în afara noii ordini mondiale nu mai au o eficienţă deosebită în
promovarea pe plan intern a unei structuri politice totalitare şi economice autarhice atât timp cât
„statele problemă” sunt atent monitorizate, avertizate şi sancţionate.
Experienţa istorică demonstrează că acolo unde libera iniţiativă nu dă rezultate, din punctul
de vedere al interesului colectivităţii, se impune dezvoltarea controlată a sectorului, iar acolo unde
conducerea centralizată a neglijat realizarea intereselor individuale, se impune liberalizarea
activităţilor economice. Se creează, în acest fel, un tip nou de economie, numită economie mixtă, în
care se îmbină elemente de economie liberă, care ramân preponderente, cu elemente de economie
controlată, necesare în anumite sectoare economice. Vorbim despre o coexistenţă a firmelor private
cu întreprinderile de stat, despre o combinare a elementelor specifice capitalismului şi socialismului
– atât societăţile de stat, cât şi cele private joacă un rol important în domeniile producţiei,
consumului, investiţiilor şi economisirii. Cu toate că nu există o definiţie unică a economiei mixte,
există o serie de elemente indispensabile conturării teoretice şi transpunerii practice a sistemului în
discuţie: un anumit grad al libertăţii economice private (inclusiv în sectorul industrial) care se
întrepătrunde cu o planificare economică centralizată (care poate face referire la bunăstarea socială
sau la deţinerea de către stat a unor mijloace de producţie).
Cele mai multe dintre economiile contemporane funcţionează astăzi într-un sistem mixt, în
care cele două componente – piaţa şi statul – îşi revendică fiecare locul în materie. Cu toate acestea,
există incertitudini doctrinare la nivelul şi în legătură cu anumite state dacă sunt economii
capitaliste, socialiste sau mixte.
Deşi, de regulă, economia mixtă este asociată cu forma social-democrată de guvernare,
având în vedere panoplia extinsă de sisteme economice care pot fi asociate acestui termen, cele mai
multe forme de guvernare sunt calate pe astfel de organizare a sistemului economic.
Acest tip de economie, specific în primul rând statelor dezvoltate din punct de vedere
economic, se bazează pe libertatea întreprinzătorului şi pe fundamentarea deciziilor pe mecanismele
pieţei, dar şi pe controlul economic din partea societăţii (prin organismele sale specializate şi
democratice) realizat în vederea corelării eficienţei economice cu echitatea socială. Trec drept
exemple clasice ale sistemului economc mixt următoarele: american, german, francez, suedez şi
japonez.
Să luăm cazul Statelor Unite. Dezbaterile privind rolul sectoarelor public şi privat în
domeniul economic sunt foarte intense în această ţară. Accentul pus pe proprietatea privată se naşte,
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în mare parte, din convingerea americanilor privind importanţa şi beneficiile libertăţii individuale.
De aici decurge convingerea că o economie caracterizată prin proprietatea privată are şanse să
opereze mult mai eficient decât una în care proprietatea statului este covârşitoare. Ideea este că în
condiţiile eliberării forţelor economice, cererea şi oferta sunt cele care determină preţul bunurilor şi
serviciilor, preţ care la rândul său se transformă într-un indicator pentru întreprizător, orientându-i
producţia. Aproximativ două treimi din out-put-ul economic total merge către indivizi, în consum,
cealaltă treime fiind achiziţionată de către stat sau întreprinzători. Rolul consumului este într-atât de
mare încât, uneori, această naţiune este caracterizată drept o „economie de consum”. Cu toate
acestea, americanii înţeleg să pună o limită liberei iniţiative, în special în privinţa unor servicii a
căror furnizare de către stat este considerată a fi mult mai eficientă. Astfel, guvernul este în
principal responsabil de problemele administraţiei şi justiţiei, educaţiei (cu toate că sau dezvoltat
puternice instituţii private de învăţământ, care însă funcţionează pe baza unor taxe considerabile),
reţelei de drumuri şi apărării naţionale. În plus, guvernul este adesea solicitat să intervină în
economie pentru a corecta acele situaţii în care sistemul de preţuri nu funcţionează. Statul are
capacitatea de a reglementa „monopolurile naturale” şi de a utiliza legislaţia antitrust pentru a
controla sau dizolva acele combinaţii de pe piaţă care devin mult prea puternice, afectând prin
comportamentul lor competiţia. De asemenea, statul are atribuţii în domeniul asigurării unui minim
de bunăstare pentru cetăţenii săi; susţine în cea mai mare parte costurile asistenţei medicale pentru
persoanele vârstnice sau pentru cei afectaţi de sărăcie. Impune măsuri asupra industriei private în
privinţa limitării poluării apei şi aerului şi oferă împrumuturi ieftine pentru cei care suferă pierderi
ca urmare a dezastrelor naturale. Dincolo de toate acestea, joacă rolul principal în exploatarea
spaţiului, întreprindere mult prea scumpă pentru secorul particular.
În cadrul acestei economii mixte, indivizii ajută la orientarea economiei nu doar prin
alegerile pe care le fac în calitate de consumatori, dar şi prin votul pe care-l oferă oficialilor care au
ca misiune, printre altele, susţinerea şi armonizarea dezvoltării economice.
Esenţa proprietăţii private o constituie libera iniţiativă, iar statele care s-au dezvoltat
rapid au dispus de o economie în care s-a manifestat libera iniţiativă şi a dominat sectorul privat,
sau au fost ţări în care ponderea sectorului privat a crescut din ce în ce mai mult, o consecinţă
firească a înscrierii lor pe un traseu calitativ nou al dezvoltării.
Exemplul cel mai elocvent pentru ultima variantă este China, un stat autoritar din punct de
vedere politic dar cu un sector economic privat aflat în plin proces de consolidare. Reformele
declanşate începând cu sfârşitul anului 1978 (prin promovarea de către Deng Xiao Ping a politicii
„uşilor deschise”) s-au reflectat într-o creştere economică susţinută care a determinat modificări
economice structurale. S-a ajuns ca 40% din producţia industrială a ţării să fie asigurată de către
companiile private, în timp ce mai mult de 30% dintre angajaţi lucrează pentru firme particulare sau
mixte, în condiţiile în care atunci când reforma a fost declanşată nu exista nicio firmă particulară.
Sectorul secundar domină economia chineză, fiind responsabil de 54% din formarea PIB-ului, în
timp ce sectorul terţiar nu contribuie decât cu 27,7% iar cel primar cu 13,7%58.
Delocarea activităţilor productive în China, ca urmare a costurilor de producţie reduse (de
35 de ori faţă de SUA şi de 10 ori faţă de Taiwan) a determinat niveluri impresionante de investiţii
străine. Dacă în 1990, această ţară beneficia doar de 3,4 miliarde dolari sub formă de investiţii
străine, cifra a crescut în 1996 la 41,7 miliarde, pentru a ajunge în 2002 la recordul absolut de 55
miliarde dolari. În afară de SUA, nici o altă ţară din lume nu primeşte atâtea investiţii străine directe
precum China59
Este în afara oricărui semn de întrebare că acest parcurs economic remarcabil pe care s-a
înscris Beijing-ul este urmarea acceptării regimului liberal al iniţiativei, tot aşa cum dezvoltarea
statelor occidentale nu este consecinţa democraţiei, ci a capitalismului. De unde rezultă că o
structură capitalistă a economiei sau o apropiere certă de o asemenea structură reprezintă o condiţie
necesară pentru o dezvoltare economică rapidă.
58
59

Andre Gamblin, Economia lumii 2004, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2003, p.107.
Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p.197.

223

Semnificaţiilor economice ale proprietăţii private li se adaugă cele de ordin social: îi
determină pe indivizi să dea dovadă de mai multă iniţiativă, să fie mai activi şi mai inventivi în
direcţia acelei combinări a factorilor de producţie care să permită o creştere mai rapidă a
productivităţii muncii şi, prin urmare, o îmbunătăţire a condiţiilor economice de trai60. Modul în
care indivizii au libertatea de a-şi pune în valoare nivelul de pregătire este în funcţie, probabil mai
presus de alte elemente, de structura internă a economiei. De exemplu, în cazul fostelor state
comuniste din Europa Centrală şi de Est exista o discrepanţă între nivelul relativ ridicat de educaţie
şi pregătire profesională al indivizilor şi posibilităţile de valorificare a acestui capital cauzat de
natura sistemului economic.
Realizarea individuală (profesională, materială şi spirituală) şi prosperitatea unei naţiuni
sunt indisolubil legate de regimul politic de guvernare care, prin instrumentele sale, deschide (sau
nu) sistemul economic, favorizând creşterea economică şi, pe cale de consecinţă, dezvoltarea
societăţii. Stabilitatea politică nu este doar un scop în sine, ci reprezintă o condiţie sine qua non
pentru existenţa şi susţinerea bazelor dezvoltării61, adică pentru stabilitatea macroeconomică, piaţa
liberă şi concurenţa, economia preponderent privată, orientarea către lumea exterioară, sistemul
funcţional de instituţii financiare şi bancare, piaţa muncii elastică, proporţia relativ scăzută a
impozitelor şi cheltuielilor bugetare în raport cu venitul naţional.
Aşadar, dezvoltarea este un proces multidimensional, presupunând trecerea de la o stare mai
puţin dezirabilă la una mai dezirabilă, implicând, prin urmare, schimbări majore în structurile
sociale şi economice, în atitudinile cetăţenilor şi în mecanismele de lucru ale instituţiilor naţionale,
având drept scop bunăstarea generală şi integrarea avantajoasă a statului pe scena internaţională. Nu
există o definiţie unică, acceptabilă pentru toată lumea, pentru că dezvoltarea ar trebui raportată la
timp, loc şi circumstanţe, neputând fi redusă la o formulă universal valabilă şi aplicabilă. În general,
ea este greu de definit deoarece, de exemplu, aprecierea diferenţelor dintre state, dintre lumea
dezvoltată şi cea în curs de dezvoltare, este în mare parte o chestiune de opinie, chiar de opţiune
politică. Ne interesează natura guvernării şi atitudinea ei faţă de libertate şi proprietate, progresul
tehnologic sau nivelul de acces la ultima tehnologie, structura socială şi caracteristicile capitalului
uman, organismele internaţionale integratoare sau coordonatoare cu care statul este în relaţie, dar şi
condiţionările economice externe. Toate acestea conduc la concluzia că dezvoltarea este un proces
complex, constând în promovarea de instituţii şi politici care modifică atitudini şi comportamente,
prin îmbinarea aspectelor economice cu cele politice, psihologice şi sociologice ale existenţei
individuale şi comunitare, având ca scop final creşterea calităţii vieţii62.
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DIMENSIUNEA ECONOMICĂ ŞI DE SECURITATE
A RELAŢIEI REGIONALISM – GLOBALIZARE
Petre Ciprian CONSTANTINESCU∗
Globalization and regionalization opposes only because one is conducted by micro-economic forces and
represents a centrifugal process as the other is often conducted by political forces and represents a centripetal process.
Nevertheless, the two processes are not at all antithetical or antagonists. The regional integration contributes to the
strengthening of the competition game within the regions consolidating thus the globalization process.
The implications of the regionalism upon the globalization will ultimately depend of the degree in which the
former affects the global economic integration and governance. Important from this point of view is rather the degree of
openness of the regional organizations to other markets than their multiplication.
The regional institutions could offer a voice for a greater number of countries, being a counterweigh to the
domination of great industrial powers which is specific to globalization.

I. Mondializarea economică împotriva statului
naţional şi a economiilor naţionale
Viitorul economiei naţionale într-o lume aflată într-un proces accelerat de globalizare a
stârnit vii polemici asupra raportului naţional - internaţional în dezvoltarea economiei, între cele
două poziţii extreme: economia naţională, „celula de bază”, inexpugnabilă a economiei mondiale,
respectiv economia globală, ca spaţiu mondial omogen, în care se topesc economiile naţionale.
Într-o lume în care cuceririle nu se mai materializează în juxtapuneri teritoriale, ci mai ales
prin integrări structurale, cel mai adesea, politicile economice naţionale devin ineficiente în faţa
unor provocări economice globale.
„Economia de piaţă este contestată de noul model al reţelei pentru organizarea comerţului şi
a schimburilor. Între timp, statul-naţiune face loc din ce în ce mai mult formelor de guvernare
regională şi globală, care sunt mai adaptate să asimileze noile realităţi tehnologice şi schimbările
din conştiinţa umană ce caracterizează era globalizării.”63
Internaţionalizarea producţiei reflectă un grad ridicat de interdependenţă între procesele de
producţie localizate în ţări diferite, ceea ce duce la o pierdere a autonomiei sistemelor productive
naţionale.
Globalizarea afacerilor şi a producţiei face ca economiile naţionale şi destinele comunităţilor
din cadrul lor să fie din ce în ce mai interconectate. Investiţiile externe directe (IED) pot avea, în
principiu, un impact pozitiv asupra bunăstării naţionale. Producţia şi competiţia globală sporesc
eficienţa economiei mondiale, deoarece corporaţiile sau societăţile transnaţionale (STN-urile)
încurajează o diviziune internaţională a muncii, astfel încât ţările devin mai specializate în
producerea bunurilor în care deţin un avantaj comparativ. Competiţia reduce profiturile monopoliste
şi intensifică presiunea pentru inovaţie. Teoretic, STN-urile îmbunătăţesc performanţa economică
naţională, din moment ce tind să aibă o productivitate mai mare decât firmele interne şi contribuie
la răspândirea noilor tehnologii şi la ridicarea nivelului de calificare al forţei de muncă naţionale.
Această globalizare a afacerilor implică însă o divergenţă în creştere între priorităţile
corporatiste şi cele ale guvernelor naţionale, în special în ţările în dezvoltare. Aici, activitatea STNurilor nu ţine cont de priorităţile de dezvoltare, impietând asupra dezvoltării bazei economice
interne şi producând profituri în exces, cel mai adesea repatriate în afara ţării.
În principalele ţări investitoare, inclusiv SUA, au apărut nemulţumiri sociale legate de faptul
că STN-urile transferă în străinătate locuri de muncă şi tehnologie. Mai mult, capacitatea
corporaţiilor de a organiza producţia şi distribuţia la nivel global, le oferă o putere structurală uriaşă
în comparaţie cu guvernele naţionale şi forţa de muncă de la nivel naţional.
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Iniţial companii naţionale care şi-au extins activităţile peste hotare, STN-urile tind astăzi să
scape oricărui control la nivel naţional. Se creează astfel contextul pentru analiza efectelor
structurale, instituţionale, decizionale şi distribuţionale ale globalizării producţiei asupra
suveranităţii şi autonomiei statelor cu economie de piaţă.
În literatura de specialitate, s-au conturat o serie de teorii cu privire la relaţia dintre statul
naţional şi afacerile transnaţionale, şi anume teoria neoclasică, teoria instituţională şi o derivare a
acesteia, teoria neoinstituţională, precum şi paradigma eclectică, abordare ce s-a impus în ultimul
timp ca preponderentă în literatura de specialitate.
a) Teoria neoclasică
Teoria neoclasică este prima care a evidenţiat declinul puterii statelor-naţiune în raport cu
corporaţiilor multinaţionale. Creşterea STN-urilor este percepută ca o contribuţie la o alocare
globală mai raţională a resurselor, împotriva căreia statele-naţiune tind să ridice obstacole.
Economiştii neoclasici pleacă de la premisa că şi guvernele statelor gazdă încearcă să maximizeze
venitul naţional, în detrimentul bunăstării globale. De cealaltă parte, STN-urile urmăresc
maximizarea profitului global şi este firesc să reacţioneze în consecinţă atunci când statele-gazdă
iau măsuri de natură să le afecteze profiturile aşteptate.
Statul decide în prezent într-o mai mică măsură ce se produce, cum, de către cine şi unde;
societăţile transnaţionale, deşi indirect, au făcut mai mult decât statele şi organizaţiile umanitare
internaţionale la un loc pentru redistribuirea bunăstării de la ţările dezvoltate la cele mai puţin
dezvoltate, prin transferul locurilor de muncă din ţara de origine în ţările-gazdă. STN-urile au
preluat de la stat şi funcţia de rezolvare a conflictelor de interese dintre conducere şi angajaţi.
Mai cu seamă pentru ţările mai puţin avansate, corporaţia multinaţională reprezintă agentul
principal al dezvoltării. Astfel, este pusă sub semnul întrebării exercitarea celor mai importante
funcţii ale statului (aplicabile atât statelor de reşedinţă, cât şi statelor gazdă), după cum urmează 64:
• Apărarea teritoriului naţional făcând uz de forţa armată.
Lupta pentru teritorii a fost înlocuită de lupta pentru cote de piaţă.
• Menţinerea controlului asupra evoluţiei monedei naţionale.
Instabilitatea valutară generată de operaţiunile financiare ale STN-urilor (de exemplu preţul
de transfer sau repatrierea profiturilor) şi efectele pe pieţele emergente în provocarea şi amplificarea
crizelor economice de acest gen.
• Alegerea unei strategii naţionale de dezvoltare economică.
Strategiile naţionale sunt oarecum condiţionate prin participarea la diferite acorduri
internaţionale (cu organisme financiare internaţionale şi cu entităţi integraţioniste regionale), lăsând
însă la latitudinea statelor naţionale modalitatea de atingere a ţintei alese. Chiar şi în cadrul unor
mecanisme supra-statale (Uniunea Europeană) s-a încetăţenit principiul subsidiarităţii, al delegării
la nivel naţional a responsabilităţii de atingere a unor ţinte politice si economice.
• Capacitatea de a interveni pe piaţă pentru a corecta ciclicitatea fenomenelor de boom şi
recesiune.
• Funcţia de protecţie socială.
Intervenţia statului pentru limitarea inechităţilor create de piaţă se loveşte de restricţiile
bugetare inevitabile pe care le vor înfrunta programele de asistenţă socială.
• Îndeplinirea eficientă a funcţiei fiscale.
Abilitatea guvernelor de colectare a taxelor este scăzută. Taxele pe care le plătesc
corporaţiile sunt adesea rezultatul negocierii secrete dintre corporaţii şi două sau mai multe
autorităţi fiscale.
• Politica comercială privind importurile.
Deciziile privind importul se iau acum de filialele corporaţiilor multinaţionale, şi cel mai
adesea importurile scapă total controlului statului, petrecându-se în cadrul comerţului intra-firmă.
• Infrastructura asigurată de stat.
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Din cauza ineficienţei administrării, statele sunt nevoite să recurgă la privatizarea
utilităţilor publice.
• Capacitatea statelor de a promova aşa-numiţii "campioni naţionali",
Firmele susţinute artificial de propriile guverne cu scopul de a concura cu succes pe pieţele
internaţionale, s-au dovedit a fi o povară asupra bugetului şi, în mai toate cazurile de până acum,
neviabile.
• Capacitatea statelor de a folosi violenţa, ca mijloc de guvernare. Statul a pierdut
monopolul în folosirea organizată a violenţei (vezi violenţa grupărilor criminale).
La nivel naţional, trebuie evidenţiat rolul influent al grupurilor de presiune. Grupurile de
presiune au cel mai adesea interese locale, fiind un factor de rezistenţă împotriva globalizării.
Strategiile acestora creează un scut de apărare în jurul firmelor naţionale („shelter-based
strategies”) prin următoarele două căi:
- pe cale tehnică, prin folosirea mecanismelor legale şi birocratice disponibile; măsuri din
această categorie sunt: taxe retaliatorii (countervailing şi anti-dumping) şi tactici de
amânare indefinită.
- pe cale politică, prin folosirea canalelor diplomatice; în această categorie intră
restricţiile voluntare la export.
Din perspectivă naţională poate fi mai eficient în anumite cazuri (monopol, industrie în curs
de formare, eşecul sau imperfecţiuni nenaturale ale pieţei) să se aplice strategii intervenţioniste
bazate pe avantajele specifice firmei (strategia ASF).
În timp ce strategia ASF urmăreşte sa îmbunătăţească poziţia competitivă a firmelor pe baza
eficienţei economice, strategia-scut garantează protecţie fără să îşi propună îmbunătăţirea eficienţei.
Strategia-scut este întotdeauna ineficientă pe termen lung. Strategia ASF poate fi eficientă dacă
beneficiile pe termen lung ale intervenţiei guvernamentale depăşesc costurile pe care le implică pe
termen scurt.
În concluzie, abordarea neoclasică este una pro-corporatistă care neagă abilitatea statelornaţiune de a reglementa activitatea pieţelor.
b) Teoria instituţionalistă
Teoria neoinstituţionalistă consideră politicile adoptate de stat ca fiind determinate de
instituţiile publice şi că acestea pot fie a liberaliza, fie a restrânge activitatea economică. Această
abordarea oferă fundamentarea teoretică pentru intervenţia sporită a statului în economie. Ea
explică politicile adoptate de stat ca fiind determinate de instituţiile statului, deci nu de elitele
societăţii.
Statele-naţiune sunt suficient de puternice atât pentru a liberaliza, cât şi pentru a restrânge
din nou activitatea pieţelor, şi ca urmare sunt capabile să creeze un climat competiţional specific la
care STN-urile trebuie să se adapteze.
Ţările mai puţin dezvoltate pot fi tentate să adopte reglementări mai dure decât politicile
adoptate de ţările industrializate. Forma extremă pe care asemenea reglementări o pot lua constă din
naţionalizarea filialelor societăţilor transnaţionale. Teoria instituţională evidenţiază avantajele
naţionalizării, cum ar fi: atragerea către stat a profiturilor care altfel ar fi fost obţinute de investitorii
străini, evitarea scoaterii din ţară a acestor profituri, dezvoltarea coerentă şi integrată a industriei
naţionale, creşterea nivelului de ocupare al forţei de muncă, reducerea dependenţei de capitalul
străin. Pe de altă parte, sunt neglijate unele costuri evidente, în special compensaţiile care se plătesc
corporaţiei-mamă şi posibilele măsuri retaliatorii, fără a menţiona faptul că, în absenţa certitudinii
resurselor financiare în situaţia nou creată şi cu un management (cel de stat) prin definiţie inferior,
firma naţionalizată ar putea să nu mai înregistreze profit.
Există două strategii principale pe care statul le poate urma, şi anume: „liberalizaţi cât mai
mult posibil şi cât mai repede” sau „creaţi reguli care să favorizeze cât mai mult posibil firmele
naţionale”. Schimbările în cadrul legislaţiei structurează, în ultimă instanţă, schimbările în natura
competiţiei. Totuşi, ambele strategii au puncte slabe: prima implică vulnerabilitatea firmelor
naţionale, a doua comportă riscul exagerării.
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c) Teoria neoinstituţionalistă
Abordarea neoinstituţionalistă înţelege prin stat factorii individuali de decizie (conducătorii
instituţiilor publice) şi consideră comportamentul acestora ca având motivaţie electorală. Cea mai
des invocată politică a statului este protejarea interesului naţional.
Statul are puterea de a reglementa activitatea corporaţiilor, iar folosirea acestei puteri
depinde de motivaţia electorală a factorilor de decizie politică.
Abordarea neoinstituţionalistă admite existenţa unei game largi de măsuri la care statul
poate apela, dar subiectul său preferat sunt politicile dictate de interesul naţional - sau, mai bine zis,
de ceea ce, la un moment dat, anumiţi factori de decizie percep ca fiind interesul naţional.
d) O noua viziune - paradigma eclectică
Paradigma eclectică recunoaşte presupunerea neoclasicilor conform căreia imperfecţiunile
pieţei sunt speculate de STN-uri, dar respinge în acelaşi timp ipoteza că toate aceste imperfecţiuni
ar fi exogene corporaţiei. Paradigma susţine şi perspectiva instituţionalistă asupra puterii de care
dispun guvernele statelor gazdă în reglementarea activităţii pieţelor.
Paradigma eclectică mai este cunoscută şi sub numele de paradigma OLI (OwnershipLocation-Internalization), fiindcă îmbină avantajele proprietăţii (în special posesia de active
intangibile), locaţiei (specifice, ca origine şi mod de folosire, unei anumite locaţii) şi internalizării
(rezultat fie al eficienţei organizaţionale a corporaţiei, fie al abilităţii corporaţiei de a exercita putere
de monopol asupra activelor aflate în administrarea sa).
Deşi globalizarea este profund legată de schimbările tehnologice şi economice, există de
asemenea elemente ideologice care au influenţat dezvoltarea sa. Acestea au dat naştere la o doctrină
(războiul de prevenire) care permite intervenţia armată în orice parte a globului fără avertisment şi
fără consultarea comunităţii internaţionale, în scopul protejării şi chiar impunerii modului de viaţă
occidental.
Acest mod de viaţă bazat pe consum sărăceşte planeta de resurse. Folosirea exagerată a
bunurilor şi serviciilor moderne are şi va avea serioase consecinţe pentru bunăstarea speciei umane
şi a planetei. La nivel global, circa 1,7 miliarde de locuitori, printre care şi cei din spaţiul sud-est
european au intrat în „clasa consumatoare”, ceea ce înseamnă ca au adoptat modul de alimentaţie,
sistemele de transport şi stilul de viaţă care erau limitate în ultimul secol la cele mai bogate state.
Aceasta este o consecinţă cu efecte distrugătoare a promovării globalizării industriale.
Consumul şi promovarea societăţii de consum, capitalul şi dorinţa nestăvilită de acumulare
de capital, au drept consecinţe imediate industrializarea excesivă. Pe termen lung însă,
industrializarea consumă resursele limitate ale planetei, aducând-o în pragul colapsului ecologic.
I. Consideraţii cu privire la integrarea economică regională
Globalizarea conduce la formarea unei economii mondiale, comportând specificităţi
regionale. Dar se naşte o întrebare care pare să aibă răspunsuri diferite de la regiune la regiune: între
globalizare şi integrarea în structuri suprastatale există raporturi de incluziune, excluziune sau
complementaritate?
Problematica regionalizării nu o putem aborda fără să avem o reprezentare relativ clară şi
riguroasă asupra felului în care ar arăta o economie globalizată, a felului în care aceasta constituie o
nouă fază în dezvoltarea economiei internaţionale şi un mediu total diferit pentru actorii economici
naţionali. Globalizarea ar trebui să însemne dezvoltarea unei noi structuri economice, şi nu doar o
schimbare conjuncturală direcţională spre intensificarea comerţului şi a investiţiilor internaţionale,
în cadrul unor relaţii economice deja existente. Trebuie să facem deosebire între o nouă economie
globală şi simplele extinderi şi intensificări ale relaţiilor economice internaţionale. Creşterea
importanţei comerţului exterior şi a fluxurilor internaţionale de capital nu constituie dovada unui
nou fenomen distinct, numit „globalizare”.
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Înţelegem prin economie internaţională acea economie în care actorii principali sunt
economiile naţionale. Comerţul şi investiţiile contribuie la intensificarea relaţiilor dintre economiile
naţionale distincte. Un astfel de proces implică integrarea din ce în ce mai mare a unui număr
crescând de naţiuni şi actori economici în relaţiile internaţionale de piaţă. Ca urmare, relaţiile
comerciale tind să îmbrace forma specializărilor naţionale şi a diviziunii internaţionale a muncii.
Astfel importanţa comerţului este înlocuită progresiv cu centrarea relaţiilor dintre naţiuni în
domeniul investiţiilor, care acţionează din ce în ce mai evident în calitate de principiu organizator al
sistemului.
Economia actuală atât de internaţionalizată nu este fără precedent. „Economia mondială
avea un foarte înalt grad de integrare în 1914, dar integrarea economică s-a diluat în următoarele
trei decenii. Economia globală n-a mai ajuns la acelaşi nivel de integrare decât în 1970 şi chiar şi
atunci era scindată de cortina de fier”65. Companiile transnaţionale autentice sunt relativ rare. Cele
mai multe companii sunt companii naţionale care fac comerţ internaţional, având o locaţie naţională
importantă a activelor, producţiei şi vânzărilor, astfel încât nu putem sesiza o tendinţă vizibilă a
dezvoltării adevăratelor companii internaţionale. Mobilitatea de capital nu produce o migrare
masivă de investiţii şi forţă de muncă dinspre ţările avansate spre cele în dezvoltare. Mai degrabă se
observă o concentrare mai mare de investiţii străine directe în rândul economiilor industriale
avansate, în timp ce ţările în dezvoltare rămân marginalizate atât în privinţa investiţiilor, cât şi a
comerţului, excepţie făcând o mică minoritate de state recent industrializate.
Regionalizarea este procesul realizării unor aranjamente comerciale regionale cu grade
diferite de integrare, referindu-se la evoluţia pieţelor pentru bunurile tranzacţionate în sensul
implicării unor regiuni continue din punct de vedere geografic, între care intensitatea comerţului
este mult superioară celei a activităţilor de comerţ desfăşurate cu alte state, precum şi faptul că
pieţele din interiorul unei regiuni sunt parţial izolate de restul lumii. Pot fi instituite uniuni vamale
regionale, în cadrul cărora membrii adoptă politici comerciale comune faţă de restul lumii (Uniunea
Europeană), sau doar acorduri regionale de liber schimb, în care membrii prevăd o reducere a
barierelor tarifare reciproce (regionalismul deschis).
În lumea occidentală, integrarea economică este percepută şi aplicată diferit, având la bază
două idei diametral opuse despre libertate şi securitate.
„Americanii au o definiţie negativă a ceea ce înseamnă să fii liber şi, astfel în siguranţă.
Pentru americani, libertatea a fost întotdeauna asociată cu autonomia. Dacă cineva este autonom,
acea persoană nu depinde de alţii şi nu este vulnerabilă la împrejurări pe care nu le poate controla.
Pentru a fi autonomă, persoana trebuie să fie avută. Cu cât este mai bogată, cu atât acea persoană
este mai independentă. Un om este liber dacă se bazează pe el însuşi. Odată cu bogăţia vine şi
exclusivitatea, iar odată cu exclusivitatea – siguranţa.
Noul vis european se bazează pe un set diferit de supoziţii despre libertate şi securitate.
Pentru europeni, libertatea nu se găseşte în autonomie, ci, dimpotrivă, în aparteneţa la un tot. A fi
liber înseamnă a avea acces la o mulţime de relaţii cu alţii. Cu cât o persoană este conectată la mai
multe comunităţi, cu atât acea persoană are mai multe opţiuni pentru a trăi o viaţă împlinită. Odată
cu relaţiile vine inclusivitatea, iar odată cu inclusivitatea – siguranţa.
Visul american pune accentul pe creştere economică, bogăţie individuală şi independenţă.
Noul vis european pune mai mult accentul pe dezvoltarea durabilă, pe calitatea vieţii şi
interdependenţă.”66
Politica Europei de a investi, mai mult decât partenerii americani, în formele de soft power
(diplomaţia, ajutor economic şi cel destinat evitării conflictului, deschiderea pieţelor interne pentru
produsele statelor africane, multilaterialism, sensibilitate la ecartul cultural, operaţiuni de menţinere
a păcii) în dauna folosirii forţei militare îi dau acesteia „potenţialul de a marca puncte pe scena
internaţională, şi mai ales în cea transnaţională, cu mult peste nivelul capacităţilor sale militare. ”67
„Abilitatea de a combina puterea blândă (soft power) cu puterea dură (hard power) reprezintă o
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dovadă a puterii inteligente (smart power)” 68 şi este o consecinţă a nivelului de integrare a
naţiunilor europene.
De la fondarea Uniunii Europene prin Tratatul de la Roma (1957) şi până în prezent,
organizaţia a parcurs mai multe stadii ale procesului integraţionist, realizând liberalizarea circulaţiei
mărfurilor (abolirea barierelor vamale şi instituirea unui tarif vamal comun, 1968), liberalizarea
circulaţiei persoanelor (în speţă, în spaţiul Shengen), un program de măsuri pentru liberalizarea
serviciilor tradiţionale (în 1993) şi moderne (telecomunicaţii - ianuarie 1998, servicii bancare 1993, asigurări - iulie 1994, investiţii - ianuarie 1996), crearea unui sistem monetar european şi
introducerea monedei unice EURO (1999), angajarea liberalizării mişcărilor de capital (1993).
Organizaţia integraţionistă europeană a dovedit, într-o perioadă istorică scurtă, o deosebită
capacitate de antrenare de noi membri. Adevărata performanţă a Uniunii Europene o constituie însă
adâncirea progresivă a integrării în spaţiul intra-comunitar şi, în paralel, creşterea rolului Uniunii de
centru de putere economică şi comercială în economia mondială.
Sistemul internaţional postmodern structurat în jurul Uniunii Europene „este mai degrabă un
sistem transnaţional decât unul supranaţional. Uniunea Europeană nu este o instituţie pentru
promovarea interesului european, ci pentru promovarea mai eficace a intereselor statelor membre.
În contextul lumii post moderne, mai eficace înseamnă a nu fi obligat să apelezi la mijloace
militare.” 69 Uniunea generează interdependenţe, întrepătrunderi multiple, negocieri permanente şi
fluide ale intereselor statele membre.
„Potenţialul Uniunii Europene depinde în mare măsură de abilitatea ei de a crea o piaţă
internă de schimb şi o arenă comercială care să funcţioneze cât mai bine.”70 Riscurile economice ale
proceselor de integrare sunt reprezentate mai ales de tendinţa de intensificare a schimburilor între
ţările membre, în timp ce la polul opus s-ar produce un efect de „deturnare de comerţ”, limitându-se
relaţiile comerciale cu ţările din afara grupării integraţioniste.
Experienţa Uniunii Europene arată însă că efectele de deturnare nu se produc cu necesitate:
pe fondul adâncirii diviziunii muncii sub impactul progresului tehnic, integrarea în rândul ţărilor
dezvoltate pare mai degrabă aptă să stimuleze înclinaţia spre comerţ şi să ducă la extinderea în
general a relaţiilor comerciale ale Uniunii.
„Uniunea Europeană este primul experiment de guvernare care încearcă să concilieze noile
forţe ale individualizării şi integrării, ce împing conştiinţa umană în interior – către identităţi
multiple ale persoanei postmoderne – şi în exterior – către forţele globale ale economiei.”71
II. Economia naţională şi democraţia într-o lume în curs de globalizare
Globalizarea, ca tendinţa dominantă, unanim recunoscută a vremii se realizează în special
prin integrarea, la scara globului, a principalelor forţe ale economiilor, tot mai puţin naţionale şi tot
mai mult dependente de centrele globalizatoare. Din sfera tehnologiei, a comunicaţiilor şi a
economiei, globalizarea se revarsă tot mai puternic în cele mai variate domenii ale vieţii: raporturi
politice, militare şi de civilizaţie.
„Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare,
înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a lumii şi a modului în care fiecare ţară are
şansa să devină parte activă a acestui proces constituie o condiţie esenţială a oricărui progres.”72
„Democraţia este prin natura sa obiectul dezvoltării, dar şi calea către creştere economică.”
73
Democraţia nu mai este naţională. Ea a devenit un produs exportabil, cu un grad de adaptabilitate
dependent de cultura locală, care vine la pachet cu economia de piaţă. Economia nu mai este nici ea
naţională. Este o economie integrată, în care rezultatele financiare ale filialelor şi sucursalelor locale
se centralizează în bilanţuri consolidate la nivel mondial.
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Statele dezvoltate şi-au elaborat strategii de securitate naţională. Dar cât de viabile sunt ele?
Atâta timp cât este corelată cu acordurile şi parteneriatele suprastatale la care un stat naţional este
parte, strategia este veridică şi se poate dovedi viabilă, dar nu mai este naţională. Pentru că statul şia cedat din prerogative.
Exemplificând, statul român cedează din prerogativele sala social-politice către Uniunea
Europeană; din capacităţile militare către pactul nord atlantic; iar din punct de vedere economic
către piaţa liberă, în care acţionează în sistem brownian o multitudine de factori economici şi
financiari.
Ce se înţelege deci prin sintagma „economie naţională”? Nimic altceva decât agregarea
rezultatelor economico-financiare ale factorilor care acţionează pe un teritoriu delimitat, acceptat de
comunitatea internaţională ca un stat de sine stătător. Dar dacă aceste rezultate economice ca şi
factorii care le-au generat sunt libere să circule în căutarea unor oportunităţi mai bune, înseamnă că
această economie este de fapt doar un abstract.
Caracterul naţional al economiei este speculat astăzi de încercarea guvernanţilor de a câştiga
încrederea şi votul populaţiei din aria de responsabilitate, prin negocierea condiţiilor de trai,
adeseori la concurenţă cu un mediu de afaceri cât mai atractiv şi competitiv.
Pornind de la convingerea că o forţă de muncă bine pregătită şi flexibilă reprezintă o
condiţie esenţială pentru succesul integrării europene şi al valorificării oportunităţilor oferite de
globalizare, putem afirma că un stat poate deveni cu adevărat competitiv, numai în măsura în care
va avea o societate bine educată, orientată spre cunoaştere, capabilă să valorifice la maximum
resursele de inteligenţă şi creativitate. „Multe ţări din prezent au început tranziţia de la un sistem de
avuţie şi o civilizaţie industriale la un sistem de avuţie bazat pe cunoaştere, însă nu au realizat că
noul sistem de avuţie este imposibil fără noul mod de viaţă corespunzător”. 74 Şi tocmai acest nou
mod de viaţă este cel în care se dezvoltă noile ameninţări la adresa securităţii.
Baza obiectivă a globalizării nu s-a conturat însă independent de interesele naţionale ale
ţărilor, ci prin manifestarea lor în cadrul circuitului economic mondial, precum şi al celorlalte relaţii
internaţionale. Până în prezent, în demararea tuturor categoriilor de relaţii internaţionale au prevalat
interesele marilor puteri. Ca urmare, deşi globalizarea vizează, prin însăşi baza sa obiectivă, toate
ţările lumii, acest proces a fost orientat, până acum, în concordanţă cu interesele celor mai
dezvoltate şi puternice ţări, ignorându-se, în mare măsură, interesele ţărilor în dezvoltare, care
formează majoritatea omenirii. „Lumea - aprecia Paul Bran – se îndreaptă de la colonialism spre
globalizare; deci cei puternici integrează deja toată activitatea economică din lume” 75 . Această
orientare egoistă a devenit deja o frână în calea continuării globalizării, a realizării acestui proces
istoric în concordanţă cu interesele naţionale ale tuturor ţărilor deci în favoarea tuturor popoarelor.
Până relativ recent, globalizarea a fost privită ca un proces implacabil, căruia majoritatea
statelor ar fi constrânse să-i sacrifice o parte tot mai mare a independenţei şi suveranităţii. După
crizele economico-financiare din Asia şi din America Latina, numeroase ţări şi-au reconsiderat
atitudinea faţă de globalizare, conturându-se o tendinţă de adaptare activă la acest proces, în
concordanţă cu interesele naţionale.
„Democraţia, ideea victorioasă de la sfârşitul războiului rece, este distrugătoare pentru
imperii. Pentru a conduce un stat democratic pe baza principiului majorităţii este nevoie de un
puternic sentiment al identităţii colective.” 76 În condiţiile aplatizării lumii, când „mai mulţi indivizi
decât oricând au acces la platformele tehnologice necesare inovaţiei, la antreprenoriat, la educaţie şi
din nefericire chiar şi la mijloace teroriste” 77 , este democraţia în pericol de a fi înghiţită de
globalizare?
„După două secole în care am trăit sub domnia pieţelor naţionale şi a statelor-naţiune
teritoriale, relaţiile umane sar din vechile tipare instituţionale.
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Piaţa naţională şi statul naţiune par dintr-odată prea mici şi limitate pentru a se adapta unei
lumi în care din ce în ce mai multă activitate umană – economică, dar şi socială – se revarsă peste
vechile limite şi se întinde pe tot globul.”78
„Cu toate că economia, sistemul juridic şi apărarea pot fi tot mai mult aşezate în cadre
internaţionale, cu toate că graniţele naţionale sunt tot mai irelevante, identitatea şi instituţiile
democratice se încăpăţânează să rămână tot naţionale. Acesta este motivul pentru care statele
tradiţionale vor rămâne unitatea fundamentală în relaţiile internaţionale în viitorul previzibil, chiar
dacă ele au încetat să se mai comporte în maniera clasică.” 79 Dar, „în mod special în lumea ţărilor
aflate în curs de dezvoltare, guvernarea slabă, incompetentă sau inexistentă, este sursa unor
probleme severe. ” 80
Concluzionând, între globalizare şi regionalizare există puternice interferenţe. Ambele
includ eforturi de creştere a eficienţei, a competitivităţii şi a dimensiunii internaţionale a tuturor
părţilor implicate în acţiuni de integrare. Dată fiind existenţa unui tot mai deschis şi interdependent
climat global de afaceri, se amplifică ideea necesităţii acţiunii comune a ţărilor vecine pentru
creşterea reciprocă a competitivităţii. Globalizarea şi regionalizarea fac să se atenueze rolul
graniţelor naţionale şi să se accentueze colaborarea şi cooperarea la nivel mondial.
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IMPACTUL GLOBALIZĂRII AFACERILOR
ASUPRA SECURITĂŢII ECONOMICE
Petre Ciprian CONSTANTINESCU∗
Economic globalization means more than simple commercial relations. It means also the development of
interconnected multilateral relations of economic, social, political, human and structural nature.
Globalization aims not necessarily at conquering countries, but markets. The purpose of the modern power is
not to conquer territories, as during the great invasions, but to appropriate the wealth. This conquest is related to
impressive destructions.
All this relations are changing the way of doing business in the national and international economy.

III. Impactul globalizării asupra mediului de afaceri
Din punct de vedere economic, „globalizarea reprezintă mişcarea liberă a capitalului însoţită
de dominaţia crescândă a pieţelor financiare globale şi a corporaţiilor multinaţionale asupra
economiilor naţionale.”81
„Corporaţiile joacă şah multinaţional de multă vreme şi au dobândit o influenţă
disproporţionată pe plan internaţional. În prezent, pentru că sunt din ce în ce mai globale, marile
corporaţii şi instituţii financiare mută piesele pe propria tablă de şah şi sunt din ce în ce mai greu de
tras la răspundere în ţara de origine.” 82
În deceniile trecute am fost martorii unor schimbări majore survenite în sistemul de
producţie şi distribuţie al lumii. Societăţile transnaţionale (STN) au devenit din simpli beneficiari,
principalele forţe care modelează viitorul inovaţiilor tehnologice. În acelaşi timp, s-a dezvoltat o
relaţie mai pragmatică şi mai adaptată relaţiilor de tipul afacerilor între guvernele-gazdă şi
societăţile transnaţionale.
Multe ţări în dezvoltare, împovărate de datorii şi confruntate cu un proces de stagnare
economică, au liberalizat politicile lor faţă de societăţile transnaţionale. În acelaşi timp societăţile
transnaţionale au arătat o sensibilitate tot mai mare faţă de scopurile sociale, economice şi de
dezvoltare ale ţărilor gazdă. Era confruntărilor asumate s-a încheiat şi a fost înlocuită de o abordare
practică, de acomodare, care este benefică de ambele părţi, dar care lasă uneori beneficiarul final,
consumatorul pe ultimul loc.
Deşi societăţile transnaţionale îmbunătăţesc performanţa economică naţională, având cel mai
adesea o productivitate mai mare decât firmele interne, contribuind la răspândirea noilor tehnologii
şi la ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă naţionale, uneori fenomenul globalizării
afacerilor implică o divergenţă între priorităţile transnaţionalelor şi cele ale guvernelor naţionale.
Efectele în plan social şi economic ale acestei globalizări pot fi devastatoare în momentul
când o companie multinaţionala decide să se retragă de pe o anumită piaţă, rezultând din aceasta
pierderea locurilor de muncă şi un impact negativ puternic asupra stabilităţii economice şi chiar
politice dintr-o anumită ţară.
Spre exemplu, externalizarea producţiei unei fabrici de articole sportive a unei firme
importante, localizată într-o regiune a Europei, a produs pierderi de sute de milioane de dolari
guvernului local, peste 10.000 de oameni (angajaţi ai industriei pe verticală şi orizontală asociate cu
fabrica de articole sportive) rămânând fără locuri de muncă.
Intervenţia la bursă a speculatorilor, poate produce, de asemenea, mai mici, sau mai mari
dezastre în plan economic şi social. Dacă până la sfârşitul deceniului al VIII-lea, tranzacţiile
bursiere priveau, în proporţie de 75-80%, tranzacţiile de portofoliu (acţiunile se tranzacţionau
pentru a se cumpăra, efectiv, fabrici şi a se investi pentru rentabilizarea sau sporirea profitului
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acestora), după această perioadă a crescut ponderea tranzacţiilor speculative (acţiunile se vând şi se
cumpără pentru perioade scurte şi foarte scurte de timp, de la o zi până la două săptămâni, fără a
mai interesa nimic altceva decât profitul), ajungând în acest moment ca ponderea acestora să
depăşească 90%.
Este de la sine înţeles că, pentru un astfel de jucător la bursă, efectele în plan social şi
economic ale tranzacţiilor pe care le efectuează nu sunt interesante şi nu contează. Se poate
întâmpla ca o simpla tranzacţie bursieră speculativă să aibă ca rezultat pierderea locurilor de muncă
a câteva zeci, sute, poate chiar mii de oameni, cu efecte imediate negative în planul economic.
Desigur că astfel de tranzacţii trebuie limitate, însă nici un guvern nu a fost interesat să lanseze
politici care să ducă spre o astfel de limitare. Acest lucru se va face simţit pe piaţa est europeană pe
măsură ce creşte capitalizarea acesteia prin achiziţii directe respectiv prin creşterea activităţii
fondurilor de investiţii.
Dezvoltarea instituţiilor naţionale şi internaţionale nu a ţinut însă pasul cu dezvoltarea pieţelor
internaţionale, iar aranjamentele politice au rămas în urma globalizării economiei. „Ce se întâmplă
când afacerile merg cu viteze atât de mari încât lasă mult în urmă celelalte instituţii vitale ale
societăţii?” 83 „Atunci când viteza afacerilor creşte îndeajuns, ea poate schimba însăşi natura
acestora.”84
„Valurile mari ale productivităţii apar atunci când o nouă tehnologie sau o platformă de
tehnologii sunt combinate cu noi moduri de a face afaceri – ori aşa ceva ia întotdeauna mult timp.”
85
Dar în cursa contracronometru în care am intrat şi în lipsa de sincronizare a lumii în care trăim,
trebuie să înţelegem că „bogăţia şi puterea vor creşte tot mai mult în cazul ţărilor, companiilor,
indivizilor, universităţilor şi grupurilor care au trei calităţi de bază: infrastructura pentru a se
conecta cu această platformă a lumii plate, educaţia de a determina cât mai mulţi oameni să inoveze
şi să exploateze platforma respectivă şi, în cele din urmă, puterea de a lua ceea ce este mai bun din
ea şi de a-i reduce efectele adverse. ” 86
Deşi globalizarea economică este înţeleasă adesea ca fiind doar răspândirea pieţelor globale,
dezvoltarea STN-urilor şi a reţelelor globale de producţie reprezintă ceva foarte diferit: organizarea
din ce în ce mai transnaţională a producţiei şi distribuţiei în cadrul firmelor şi între acestea, şi nu
prin intermediul pieţelor. Pieţele internaţionale nu sunt perfecte: dacă ar fi perfecte, STN-urile şi
reţelele globale de producţie nu ar exista. Prin urmare, costurile presupuse de activităţile STN-urilor
sunt
considerabil mai mici dacă acestea organizează activitatea economică în cadrul firmei sau prin
reţele de firme, şi nu prin relaţii de piaţă.
Restricţiile asupra comerţului internaţional, precum şi costurile de transport stimulează
firmele să se poziţioneze şi să producă în străinătate, în loc sa exporte pe pieţele străine. STN-urile
pot organiza producţia pe plan internaţional pentru a profita de costurile reduse din străinătate
pentru anumite etape ale procesului de producţie. Însă avantajele strategice ale organizării
producţiei internaţionale în cadrul firmei, în defavoarea sourcing-ului de la producători
independenţi, sunt date de doi factori: mai întâi, prevenirea răspândirii oricărui avantaj tehnologic al
corporaţiei către competitorii potenţiali; iar în al doilea rând, în măsura în care avantajul competitiv
al unui STN nu rezidă doar în cunoştinţe codificate, ci şi într-o serie de cunoştinţe şi expertiză tacite
în cadrul firmei, modul optim de a-l exploata este producţia intrafirmă în străinătate, şi nu producţia
sub licenţă sau subcontractarea în străinătate.
Ţările în dezvoltare au ajuns treptat să accepte avantajele investiţiilor străine directe şi au
reuşit chiar, în mare măsură, să renunţe la ostilitatea lor tradiţională faţă de astfel de investiţii. În
primul rând, s-a sesizat că, de regulă, investiţiile externe directe (IED) furnizează adesea unele
locuri de muncă care sunt mai bine plătite comparativ cu alte locuri de muncă disponibile pentru
cetăţenii locali. În al doilea rând, furnizează investiţii care nu trebuie să fie finanţate pe bază de
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economisiri locale. În al treilea rând, IED permit interconectarea economiei locale cu economia
mondială, în modalităţi care ar fi, de cele mai multe ori, dificil de acceptat de către firmele noi, care
sunt de origine exclusiv locală. În al patrulea rând, STN asigură un nivel de calificare, atât pentru
lucrători, cât şi pentru manageri, care să permită exersarea operării în cadrul unor firme mari, care
sunt interdependente şi care funcţionează în conexiune pe piaţa internaţională. În al cincilea rând,
IED pot furniza accesul la tehnologii avansate care nu pot fi transferate cu uşurinţă în exteriorul
firmelor care sunt deja familiarizate cu utilizarea lor.
Astăzi, în mod virtual, aproape toate economiile ţărilor în dezvoltare încurajează societăţile
transnaţionale străine să îşi amplaseze activitatea şi în interiorul graniţelor lor. Mai mult, acolo
unde, până nu demult, guvernele erau îngrijorate că ţările lor ar avea mult prea multe investiţii
străine directe, IED, acum, nu de puţine ori, se manifestă o relativă îngrijorare legată de faptul că
nivelul acestor investiţii ar putea fi mult prea mic.
II. Extinderea raporturilor dintre societăţile
transnaţionale şi firmele locale
Societăţile transnaţionale sunt un fenomen economic în plină dinamică, veritabile imperii
care se întind pe tot globul, cu cifre de afaceri anuale mai mari decât PNB-ul multor naţiuni şi cu
ritmuri de creştere ale cifrei de afaceri mai mari decât cele ale producţiei mondiale.
Producţia internaţională realizată de aceste firme creşte într-un ritm superior celorlalţi
indicatori macroeconomici. Integrarea economică globală este, în tot mai mare măsură, produsul
sistemelor productive integrate ale STN-urilor. Ele au devenit deschizător de drumuri către pieţe,
investiţii şi tehnologie, trei dintre cerinţele de bază ale integrării de succes în economia globală.
Societăţile pe acţiuni care sunt amplasate în mai mult de o ţară sunt adesea numite
întreprinderi multinaţionale, deşi Naţiunile Unite le desemnează oficial prin corporaţii
transnaţionale. ONU defineşte aceste societăţi transnaţionale drept acele întreprinderi care deţin sau
controlează unităţi de producţie sau de servicii situate în afara ţării în care se află sediul central.
Societatea transnaţională poate fi definită generic drept o entitate economică formată dintr-o
firmă-mamă şi din filialele ei în mai multe ţări, caracterizată de internaţionalizarea producţiei, care
se bazează pe un „bazin” internaţional de resurse umane, materiale şi financiare, şi care promovează
la scară globală un anumit set de valori proprii.
Noţiunea de societate, corporaţie sau firmă transnaţională (multinaţională) se foloseşte întrun sens generic pentru a desemna cele trei tipuri de firme aflate în faze avansate de
internaţionalizare: firma internaţională, firma transnaţională (multinaţională) şi firma globală.
STN-urile totalizează acum majoritatea exporturilor mondiale, în timp ce vânzările filialelor
din străinătate depăşesc totalul exporturilor globale. Mai mult, pe măsură ce STN-urile s-au
dezvoltat, s-a înregistrat o transnaţionalizare semnificativă a producţiei, exprimată în formarea
reţelelor globale de producţie şi distribuţie.
Toate regiunile globului sunt, într-o măsură mai mare sau mai mică, atât origine, cât şi
receptor pentru STN-uri şi pentru filialele lor străine. Frapantă este însă scara activităţii STN-urilor
în interiorul sau provenind din ţările în dezvoltare. Ea este elocventă pentru tendinţa STN-urilor
occidentale, începând din 1989, de a considera tot mai atractive ţările în curs de dezvoltare, dar şi
pentru participarea din ce în ce mai vastă a acestora din urmă în reţelele globale de producţie ca o
gazdă pentru STN-uri indigene şi sursă pentru importante fluxuri de IED către exterior.
Din ce în ce mai multe firme, în frunte cu societăţile transnaţionale, adoptă strategii de
afaceri care vizează direct mediul global şi piaţa mondială în ansamblu. În cadrul acestor strategii,
sunt urmărite diferite forme de tranzacţii internaţionale - din categoria comerţului, a cooperării, a
formelor de implantare - sau combinaţii ale acestora.
Deoarece competiţia firmelor pe plan global a devansat şi înlocuit competiţia statele,
structurarea economiei globale este determinată de dinamica industriilor şi de efortul firmelor de aşi crea avantaje competitive. 87
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Firmele care nu doresc să părăsească piaţa internă din motive de siguranţă, ratează nu
numai şansa pătrunderii lor pe piaţa externă, dar riscă chiar să-şi piardă propria piaţă, datorită
concurenţei acerbe la care sunt supuse atât de firmele interne, cât mai ales de firmele străine care
pătrund pe piaţa sa.
Succesul activităţii firmelor la nivel internaţional se bazează pe identificarea ocaziilor
favorabile de pe piaţa externă, anticiparea potenţialelor obstacole, elaborarea şi aplicarea cu atenţie
a strategiilor, în aşa fel încât să existe o proporţie corespunzătoare între resursele firmei, pe de o
parte, şi nevoile şi dorinţele consumatorilor străini, pe de altă parte. Şansele de succes sporesc în
momentul în care firma adoptă o atitudine activă şi nu reactivă în raport cu situaţia de pe piaţa
internaţională.
În ciuda riscurilor pe care le presupune, multinaţionalizarea întreprinderii este determinată
de o serie de motivaţii, care justifică riscurile şi creează premisele extinderii activităţii şi creşterii
profitului. Motivele acestei evoluţii complexe sunt numeroase, dar ar putea fi clasificate în câteva
grupe 88:
- Ocolirea barierelor protecţioniste: există încă bariere tarifare, drepturi de vamă, dar cele mai
protecţioniste în zilele noastre sunt obstacolele netarifare. Pentru evitarea acestora şi
cucerirea unor pieţe se apelează la implantare.
- Scăderea costurilor cu personalul: internaţionalizarea şi în mod special delocalizarea au
adesea ca obiectiv-fructificarea diferenţelor de cost al mâinii de lucru - prin implantarea în
ţări cu costuri mai mici (dumping social) ale manoperei decât în propria ţară. Prin scăderea
acestor costuri se ajunge la scăderea preţului produsului obţinut şi în acest fel la creşterea
competitivităţii.
- Prelungirea vieţii produsului: atunci când un produs ajunge în faza de declin pe o anumită
piaţa, este posibil să-i conferi o a doua tinereţe într-o altă regiune a lumii, unde produsul va
întâlni cerere.
- Ameliorarea producţiei de valoare: firmele transnaţionale îşi diminuează costurile,
specializând fiecare filială într-un domeniu cu competenţă distinctă. În plus, diferenţiind
piaţa, obţin avantaje substanţiale şi reduc riscurile. Într-un cuvânt, internaţionalizarea
ameliorează calitatea verigilor lanţului valorii.
Expansiunea STN-urilor reflectă astfel atât capacitatea acestora de a inova, cât şi capacitatea
lor de a exploata acest lucru la nivel internaţional. STN-urile domină producţia şi distribuţia globală
a multor bunuri şi servicii, dar avantajele lor tehnologice şi organizaţionale nu le-au făcut
invincibile în faţa competiţiei. Într-o serie de sectoare, de la electronice la articole de îmbrăcăminte,
unele întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) au capacitatea de inovaţie şi flexibilitate continue, ceea
ce creează un mediu de „hipercompetiţie", în care STN-urile consacrate se situează pe poziţii
defensive. Prin urmare, avantajele competitive nu mai rezidă doar în produse şi tehnologii, ci
depind şi de viteza cu care se produce inovaţia şi cu care pot fi create şi distribuite noile produse
(stiluri etc.). Această accelerare a competiţiei globale a fost sporită foarte mult de revoluţia
„informaticii". Asemenea factori au încurajat creşterea reţelelor transfrontaliere de producţie şi
distribuţie dirijate de producător şi de cumpărător, care permit întreprinderilor mici şi mijlocii să
intre în legătură cu marile corporaţii, formând reţele capabile să inoveze şi să se adapteze asiduu.
Globalizarea afacerilor depinde aşadar de capacitatea de inovare a firmelor şi de abilitatea
lor de a organiza eficient reţele transfrontaliere de producţie şi distribuţie cu ajutorul progreselor în
tehnologia comunicaţiilor şi în tehnicile de management. Dacă producţia multinaţională ar fi
iniţiată, ca în trecut, doar pentru a eluda barierele comerciale, ar fi de aşteptat ca expansiunea
acesteia să fi încetinit sau chiar să fi scăzut, deoarece restricţiile comerciale şi costurile de transport
au scăzut spectaculos. Însă ea a continuat, sugerând că barierele comerciale nu mai explică, singure,
creşterea producţiei transnaţionale; esenţială este capacitatea firmelor de a inova în planul
tehnologiei şi al produsului.
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Pe măsură ce inovaţia tehnologică devine mai decisivă pentru avantajele competitive ale
STN-urilor, există stimulente mai mari pentru organizarea producţiei şi distribuţiei în cadrul firmei
sau al reţelelor de firme dispersate geografic dirijate de STN-uri. Aceasta duce la o situaţie de
noutate, prin aceea că tranzacţiile intrafirmă devin mai importante în raport cu tranzacţiile pe
piaţă.89 Ne aflăm aici în faţa unui paradox, deoarece, aşa cum globalizarea economică a contribuit la
evoluţia pieţelor globale, şi globalizarea afacerilor a încurajat substituirea tranzacţiilor pe piaţă prin
reţele intrafirmă şi între firme. Dacă aşa stau lucrurile, ar fi de aşteptat ca proporţia comerţului
intrafirmă în comerţul mondial să crească pe măsură ce cresc tranzacţiile în cadrul STN-urilor. Deşi
nivelul comerţului intrafirmă pare să fi rămas stabil ca proporţie din comerţul total din ultimul
deceniu, creşterea comerţulului în comparaţie cu venitul mondial, sugerează o creştere a comerţului
intrafirmă raportat la producţia mondială.
De-a lungul timpului, companiile din străinătate au dobândit dincolo de propriile avantaje
tehnologice şi alte surse de avantaj competitiv, precum tehnicile de management superioare. STNurile nu-şi mai extrag avantajul competitiv doar din baza internă, ci pătrund tot mai mult în sursele
mondiale de avantaj competitiv, organizându-şi prin urmare producţia la scară globală. Capacitatea
lor de a produce într-o serie de ţări şi de a realiza avantaje competitive generate în locaţii diferite le
conferă o viziune globală şi un avantaj competitiv global. STN-urile sunt „dezlănţuite", circulând
rapid între ţări, transferând producţia şi penetrând sursele de avantaj competitiv naţional pentru a-şi
maximiza profiturile, adesea în detrimentul unei forţe de muncă imobile.
STN-urile contractează extern din ce în ce mai multe activităţi cu întreprinderi mici şi
mijlocii (IMM); acestea pot avea costuri mai mici şi pot fi mai flexibile, permiţând astfel STNurilor să devieze costurile ajustării la condiţiile în schimbare ale pieţei. Dată fiind cunoaşterea de
către STN-uri a pieţelor globale, este posibil ca avantajul lor competitiv ca procesoare ale
informaţiilor de pe piaţă şi organizatoare ale pieţelor să fi crescut în comparaţie cu avantajul lor ca
organizatoare ale producţiei.90
Întâlnirea dintre STN-uri şi firmele locale nu se realizează doar pe piaţa autohtonă. Şi IMMurile cu bază locală au exploatat revoluţiile informaţiei şi transporturilor, cu scopul de a asigura
pieţe mai vaste pentru produsele lor sau de a diminua costurile de producţie.
Scopul strategic al firmelor, mari sau mici, este de a vinde oriunde pot pe cuprinsul lumii,
fie direct, fie prin conectarea cu reţele care operează pe piaţa mondială. Şi, graţie noilor tehnologii
de comunicaţii şi transport, există, într-adevăr, într-o mare măsură, canale şi oportunităţi de a vinde
pretutindeni.
Însă, în timp ce acele IMM-uri incluse în reţelele globale de producţie nu au nici un control
direct asupra lor, noile moduri de comunicare au încurajat crearea de reţele transfrontaliere chiar
între IMM-uri, prin înfiinţarea întreprinderilor cooperatiste în mai multe sectoare şi prin crearea de
nişe de piaţă. Aceste evoluţii au contribuit la apariţia unui „sistem global de prelucrare, în care
capacitatea de producţie este dispersată într-un număr fără precedent de ţări în curs de dezvoltare,
precum şi în ţări industrializate”.91
III.Interdependenţa afacerilor şi comerţul mondial –
perspective privind dezvoltarea şi securitatea economică
Sub presiunea unui complex de forţe de natură economică, tehnologică şi politică, procesul
internaţionalizării intră într-o nouă etapă, cea a emergenţei unei economii globale, întemeiată pe un
sistem de interdependenţe transnaţionale în comerţ, producţie şi în domeniul financiar.
„Economia mondială se formează prin procesul globalizării pieţelor”. 92 „Noua economie
mondială” 93 se caracterizează printr-o nouă bază tehnologică, prin extinderea şi intensificarea

89

Dunning, John, The Globalization of Business, London, Routledge, 1993, cap. 12
Casson, Mark, The Organization of International Business, Aldershot, Eduard Elgar, 1995, p.63.
91
Gereffi, Gary, The organization of buyer driven global commodity chains, Westport, Praeger, 1997, p. 97.
92
Andreff, Wladimir, Les Multinationales globales, Editions La Decouverte, Paris, 1996, p.79.
93
Teulon, Frederick, La Nouvelle economie mondiale, Presses Universitaires de France, Paris, 1993.
90

237

relaţiilor de afaceri, modificarea raporturilor de forţe în plan economic şi politico-militar şi o nouă
modalitate de definire a relaţiei dintre naţional şi internaţional.
Noile realităţi conturate în sfera relaţiilor economice internaţionale au determinat pe unii
analişti să emită părerea că economia mondială se îndreaptă către un nou model de globalizare,
indus de noile forţe care acţionează în mod implacabil în această direcţie, cum ar fi: noile tehnologii
din domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor, pieţele financiare, comerţul cu servicii şi strategiile
marilor corporaţii transnaţionale bazate pe operarea reţelelor de servicii 94 . Cu alte cuvinte, s-ar
părea că suntem martorii cristalizării unei economii globale bazate pe reţele, pe măsură ce are loc
tranziţia de la un sistem de interdependenţe axat cu precădere pe comerţ, către un sistem de
interconectări axat cu precădere pe reţele.
Această tranziţie dinspre o configuraţie a relaţiilor economice globale dominată de formele
clasice de comerţ către o configuraţie nouă, mai complexă, în care prevalează îmbinarea şi
întrepătrunderea tot mai accentuată a fluxurilor comerciale, tehnologice, de investiţii şi servicii dirijate şi derulate tot mai mult prin intermediul reţelelor globale, înlesnite prin progresele
tehnologice spectaculoase din sfera informaticii şi telecomunicaţiilor - poate fi observată, de altfel,
cu deosebită claritate, dacă se urmăreşte evoluţia în timp a strategiilor promovate de marile
corporaţii transnaţionale în noul climat concurenţial internaţional. Profesorul japonez Noritake
Kabayashi, decanul Şcolii de Afaceri din cadrul Universităţii Keio, care a urmărit – în cadrul unui
program de cercetare - preocupările corporaţiilor japoneze de a se „globaliza”, a identificat „cinci
stadii în drumul acestora spre globalizare: 1. Exportul din ţara de origine; 2. Producţia în ţara-gazdă;
3. Integrarea în activităţile economice ale ţării/regiunii-gazdă; 4. Coordonarea activităţilor regionale
şi 5. Dezvoltarea logisticii pentru realizarea unor activităţi globale. În opinia cercetătorului japonez,
cele mai puternice firme japoneze nu au reuşit să ajungă decât în stadiul 3, în timp ce în Europa şi
America de Nord există deja adevărate - şi nu puţine corporaţii aflate în stadiul 5”95 .
De altfel, o dovadă că logistica pentru realizarea unor activităţi economice globale este deja
în plin proces de dezvoltare o constituie - după cum s-a putut observa - vastele reţele de servicii care
îşi fac apariţia în arena internaţională şi se afirmă în ritm exponenţial, înglobează întreaga lume în
sfera monetară, bancară, a transporturilor, telecomunicaţiilor şi informaticii deservind sau
încorporând organizaţii interne dintr-un număr crescând de ţări.
„Asistăm la creşterea complexităţii în toate aspectele afacerilor, de la organizarea timpului şi
marketing, la calculul impozitelor”. 96 În aceste condiţii, „nici o firmă nu poate să concureze eficient
ca agent autonom lucrând numai într-un mecanism de schimb de piaţă. Astăzi, a acţiona singur este
o manieră sigură pentru a fi eliminat de pe piaţă. Numai punând împreună resursele şi împărţind
riscurile şi câştigurile în cadrul relaţiilor de reţea, companiile pot să supravieţuiască. Aceasta
implică cedarea unei părţi din autonomie în schimbul avantajelor antreprenoriale şi securităţii care
derivă din acordurile stabilite în reţea.
Reţelele generează mai multă creativitate şi inovaţie din simplul motiv că au un fond comun
mai mare, format din cei mai buni oameni, pe care să-l folosească. O reţea, într-un sens foarte real,
este singurul model corporativ capabil să organizeze o lume atât de rapidă, complexă şi diversă.”97
Într-o încercare de a introduce o sistematizare în cercetarea noii economii, au apărut
concepte noi, cum ar fi cel de „economie a informaţiei” pentru sfera bunurilor şi serviciilor
informaţionale sau conceptul de „economie digitală” în cazul acelor bunuri şi servicii unde
cercetarea –dezvoltarea – producţia –vânzarea sunt dependente în mod vital de tehnologia digitală.
Pentru a evidenţia consecinţele rezultate din interacţiunea între „economia informaţiei” şi
„economia digitală”, cum ar fi creşterea economică înaltă, inflaţia scăzută şi un nivel scăzut al
şomajului, putem folosi conceptul de „noua economie”.
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În esenţă, noua economie este un concept larg care descrie o economie în care, atât
produsul final, cât şi stările intermediare ale acestuia constau în informaţie şi în care tehnologiile
digitale moderne oferă accesul la scară mondială la toate informaţiile disponibile la un moment dat.
Aceste noi tehnologii au rolul de a potenţa eficienţa în practicile de afaceri convenţionale,
tradiţionale şi de a facilita apariţia unor noi procese şi produse.
Trecerea la o economie în totalitate digitală este inevitabilă în viitor. În această perspectivă,
companiile îşi pregătesc intens resursele, astfel încât să facă faţă noilor oportunităţi oferite, dar şi
restricţiilor impuse de economia digitală. În esenţă, internetul facilitează această economie
electronică, atenuând barierele fizice şi economice ale economiei tradiţionale.
Dacă aruncăm o privire asupra întregii economii mondiale, se poate observa că, la începutul
secolului XXI, „noua economie” nu caracterizează decât ţările dezvoltate şi nici măcar în aceeaşi
măsură. Revoluţia informaţiei şi comunicării a pornit din Statele Unite ale Americii care se află la o
mare distanţă faţă de ţări ca Japonia, Germania sau Marea Britanie, din punctul de vedere al
nucleului tehnologic în informatică. Decalajul este de-a dreptul uriaş când intră în discuţie ţările în
dezvoltare şi, mai ales, cele mai sărace. Aşa stând lucrurile, se poate spune că în prezent cea mai
mare parte a populaţiei globului nu are încă acces la noua tehnologie a informaţiei.
În consecinţă, nu se poate vorbi despre o „globalizare a noii economii”. În cea mai mare
parte a ţărilor lumii, domină „vechea economie”, „economia coşurilor de fum”98, cum o denumeşte
Alvin Toffler. Evoluţia noii economii nu trebuie limitată la sectorul de informaţie; ea reprezintă un
proces cu largi consecinţe chiar şi în „vechea economie”, cea tradiţională.
„Într-o economie globalizată, în care spaţiul şi timpul sunt din ce în ce mai dense şi totul
este mai interdependent, orice eveniment care apare undeva în sistem poate afecta sistemul în
ansamblul său. Reţelele sunt singurul model de afaceri care pot susţine o economie globalizată
vulnerabilă şi cu mare risc.” 99
„În economiile avansate, companiile se laudă cu managementul cunoaşterii, patrimoniul de
cunoaştere şi proprietatea intelectuală, însă, cu toate numerele rumegate de analişti financiari,
economişti, companii şi guverne, nimeni nu ştie cât ne costă cunoaşterea perimată atunci când se
traduce în luarea unor decizii greşite”. 100
„În probleme ca schimbarea tehnologică sau reaşezarea geopolitică, utilizarea energiei şi
preţurile petrolului, datele sunt adeseori preliminare, făcându-i pe analişti să se lupte cu estimări ale
estimărilor estimative.
Ei trebuie să înţeleagă un sistem al avuţiei care, în câteva decenii, a evoluat de la dependenţa
de resursele limitate către momentul în care principalul factor al creşterii, cunoaşterea, nu poate fi
epuizat de inputuri şi outputuri rivale sau nonrivale; de la o producţie şi distribuţie predominant
locale şi naţionale către unele predominant naţionale şi globale; de la nevoia de calificare inferioară
către cea superioară; de la producţia de masă omogenă către producţia demasificată, eterogenă.
În plus, economiştii se confruntă cu schimbări ale gradelor de integrare necesare în diferite
părţi ale economiei. Ei trebuie să lucreze cu niveluri de complexitate, ritmuri ale inovaţiei şi cu zeci
de alte variabile în permanentă schimbare, ca să nu mai menţionăm ritmurile multiple ale activităţii
economice şi interacţiunii lor”. 101
Pentru luarea deciziei de internaţionalizare, decidenţii îşi pun o dublă întrebare. Prima
vizează capacităţile de internaţionalizare ale firmei, iar cea de-a doua se referă la pieţele
susceptibile de a fi vizate. În luarea deciziei de extindere sau de implantare pe piaţa externă, firma
trebuie să aibă în vedere o multitudine de elemente şi trebuie să realizeze o serie de acţiuni, atât pe
linia analizei posibilităţilor de internaţionalizare ale firmei, cât şi pe linia analizei climatului
internaţional .
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NOUA ECONOMIE ŞI IMPACTUL INTEGRĂRII DIGITALE
Maria GĂLUŞCĂ∗
„Economia digitală de tip reţea nu este un scop în sine,
ci este menită să ajute la atingerea altor scopuri, precum standarde
de viaţă mai ridicate, mai multe posibilităţi de alegere individuală,
mai multă demnitate şi autonomie pentru indivizi şi o participare
pe scară mai largă a cetăţenilor la viaţa publică”.
George Metakides
I. Noua economie – economia digitală
Noţiunea de “noua economie” (economia digitală) se referă în special la transformările
actuale ale activităţilor economice ca rezultat al utilizării tehnologiilor digitale, care asigură accesul,
prelucrarea şi stocarea informaţiei într-o manieră mai ieftină şi mai facilă. Noua economie este
caracterizată de intensificarea înglobării cunoaşterii în noile produse şi servicii, creşterea
importanţei învăţării şi a inovării, a globalizării şi a dezvoltării durabile.
Volumul enorm al informaţiilor schimbă modul de funcţionare a pieţelor, făcând posibile
restructurarea întreprinderilor şi apariţia de noi oportunităţi pentru crearea de valoare prin
exploatarea informaţiilor disponibile.
În Noua Economie, inovaţia prin cunoaştere este cea mai importantă; aceasta stă la baza
multor aspecte ale economiei. În economia globală bazată pe cunoaştere, avantajul va rezulta nu din
resursele naturale deţinute de o naţiune ori din mâna de lucru ieftină, ci din capacitatea ei de a-şi
valorifica capitalul intelectual. „Mintea” şi nu „muşchii” contează pentru o creştere economică
susţinută.
Creşterea explozivă a sectorului de servicii informaţionale a schimbat radical peisajul
economic mondial. Introducerea calculatorului personal, a tehnologiilor software, precum şi
dezvoltarea rapidă a reţelelor de transmisii de date şi a serviciilor bazate pe Internet au produs
schimbări majore la scară mondială. În prezent, lumea face o trecere rapidă de la economia bazată
pe industrie la una bazată pe cunoaştere. În unele ţări această tranziţie a fost deja realizată.
În permanentă dezvoltare, Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), ca parte
integrantă a Noii Economii, au schimbat fundamental natura relaţiilor globale, sursele de
avantaje competiţionale precum şi oportunităţile pentru dezvoltarea economică şi socială.
Noile tehnologii au determinat crearea unei reţele globale în care oamenii, firmele, şcolile şi
guvernele comunică şi interacţionează printr-o varietate de canale.
TIC pot creea noi economii, dar au un potenţial uriaş asupra creării unei noi societăţi globale
oferind oportunităţi fără precedent pentru dezvoltarea mondială.
Construirea noului model de economie ridică însă şi probleme socio-politice majore – atât la
scară naţională cât şi internaţională – de atenuare a fenomenului de “digital divide” (excludere de la
beneficiile noilor tehnologii a unor categorii sociale şi a unor regiuni/zone geografice) şi de
coeziune socială, de conservare şi promovare a culturii specifice fiecărei naţiuni şi comunităţi
locale, de protecţie a cetăţeanului şi consumatorului. Soluţionarea acestor probleme nu se poate
realiza decât printr-un dialog larg între autorităţile guvernamentale, reprezentanţii mediului de
afaceri, ai mediului academic şi ai societăţii civile.
II. Economia digitală. Caracteristici
Caracteristica principală a acestei noi economii este faptul că bunurile intangibile devin mai
importante decât cele tangibile.
∗
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Noua economie este numită şi economie digitală deoarece este rezultatul influenţei
comunicaţiilor şi tehnologiilor moderne asupra economiei existente. Ea prezintă trăsături specifice
care o diferenţiază de economia tradiţională. În economia digitală, domeniile economiei tradiţionale
s-au transformat, datorită comunicaţiilor mobile şi în special datorită Internet-ului în domenii
electronice de activitate. De exemplu, vorbim din ce în ce mai mult de e-commerce, e-banking, ebusiness. Comerţul electronic este în prezent cel mai dezvoltat dintre domeniile noii economii.
O altă trăsătură a noii economii este posibilitatea implicării consumatorilor în realizarea
produselor şi serviciilor, uşurinţa comunicării şi accesul la informaţii făcând posibilă exprimarea
mai clară şi mai directă a nevoilor consumatorilor. Accesul la informaţii şi comunicarea cu
consumatorii se face cu costuri minime datorită Internet-ului, e-mail-ului şi comunicaţiilor mobile.
În acest context se apreciază că atât consumatorii cât şi producătorii pot contribui în mod activ la
dezvoltarea produselor şi serviciilor care are ca rezultat final dezvoltarea economică.
Interacţiunea între producători şi consumatori pe de o parte, cât şi interacţiunile interne în
cadrul grupurilor de producători şi grupurilor de consumatori pe de altă parte, facilitate de accesul
uşor la informaţii determină o altă trăsătură a noii economii: obligativitatea întăririi cooperării între
producătorii din aceeaşi industrie.
Cei care deţin informaţia, cunoştinţele, în noua economie vor deţine şi puterea, iar
producătorii de bunuri şi furnizorii de servicii se vor transforma în entităţi care vor satisface toate
cerinţele clienţilor. Acest lucru începe să prindă contur prin fuziunile care au loc în diferite domenii
– industria autovehiculelor, financiară, telecomunicaţii – fuziuni care creează adevăraţi giganţi care
operează la scară globală.
O altă trăsătură a economiei digitale o reprezintă flexibilitatea şi creşterea posibilităţilor de
inovare, acest lucru având nevoie de forţă de muncă de înaltă calificare, capabilă să producă o
valoare adăugată mai mare pentru diferitele activităţi economice.
Politica companiilor în domeniul resurselor umane trebuie să fie orientată în direcţia
descoperirii şi menţinerii angajaţilor care sunt capabili să aducă un plus de valoare organizaţiei pe
baza cunoştinţelor dobândite. Angajaţii noii economii se vor deosebi de cei care activează în
economia tradiţională prin faptul că se supun unui proces continuu de învăţare, de evoluţie
profesională permanentă.
III. Internetul şi rolul lui în „noua economie”
În prezent, cea mai mare sursă de informaţie este Internet-ul. Prin accesul la informaţie,
Internet-ul oferă şanse fără precedent.
Noua economie este o economie a afacerilor, incluzând toate tipurile de afaceri construite în
jurul Internet-ului în conexiune cu alte procese de mare amploare şi impact cum sunt inovarea,
globalizarea şi dezvoltarea durabilă.
“e” – este viitorul prefix al vieţii cotidiene. Într-o lume dominată de micul e, într-o lume
care nu conteneşte a vorbi despre e-business (afaceri electronice), e-commerce (comerţ electronic),
o lume care devine practic e-everything (e-orice), există un concept interesant care pune în evidenţă
una dintre cele mai importante facilităţi oferite de reţeaua Internet omenirii: capacitatea de
comunicare dincolo de graniţe, de timp şi spaţiu. Această facilitate constă în crearea aşa numitelor
comunităţi electronice sau comunităţi virtuale (e-communities).
Impactul extraordinar al tehnologiilor noi, revoluţionare, deci tot ceea ce este sau devine e
îşi pune amprenta asupra întregii vieţi economice, sociale, culturale a omenirii şi guvernează practic
toată lumea modernă.
Internetul, definit ca cea mai mare şi importantă reţea de computere din lume a apărut la
sfirşitul anului 1968 în forma ARPAnet – o reţea între mai multe calculatoare din unele instituţii
americare care lucrau pentru un departament de cercetare din cadrul Pentagonului. Folosit la
începuturi de un număr mic de cercetători, principalele aplicaţii fiind în anii 80 şi începutul anilor
90, e-mail şi newsgroups (grupuri de discuţii), internetul a avut o evoluţie spectaculoasă în timp
astfel încât, vorbim astăzi de “autostrada informaţiei” – infrastructura cea mai importantă pentru
transportul unor bunuri vitale – informaţiile.
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Ultimii ani au relevat o explozie a utilizării Internetului, devenind un canal pentru comerţul
global, care facilitează vânzarea de mărfuri virtuale şi tangibile, de către întreprinderi sau persoane
individuale, din ţări în dezvoltare sau din economii în tranziţie care participă într-un anumit grad la
comerţul electronic.
Creşterea susţinută a productivităţii în SUA a început în anul 1995, odată cu apariţia World
Wide Web (“pânza de păianjen mondială” – sistem de distribuţie locală sau globală a informaţiilor
hipermedia), care a marcat începutul efectiv al Internetului ca suport de masă al pieţei. Internetul a
făcut ca deceniile de acumulare tehnologică să producă în cele din urmă creşterea productivităţii.
Internetul joacă un rol cheie în scăderea cheltuielilor companiilor, în creşterea productivităţii.
Motivul pentru care Internetul este considerat motorul prosperităţii viitoare şi una dintre cele
mai importante facilităţi constă în faptul că impactul său ajunge dincolo de industriile high-tech,
fiind resimţit de toate industriile şi serviciile. Întreprinderi din toate sectoarele au devenit eîntreprinderi. De fapt, acele întreprinderi care au reuşit să încorporeze Internetul în producţie şi în
lanţul de distribuţie sunt cele care înregistrează cel mai mare succes şi cea mai mare creştere.
Cei mai importanţi factori care determină scăderea costurilor şi creşterea productivităţii
sunt:
- materii prime mai ieftine;
- activitate de inventariere mai redusă;
- reducerea timpului de promovare a produselor pe piaţă;
- scăderea costurilor tranzacţiilor;
- penetrare globală mai bună;
- cost de intrare pe piaţă mai redus.
Pe lângă transformarea afacerilor existente, Internetul crează noi servicii şi locuri de muncă
în economie. Comerţul electronic, în special cel între companii, se află în creştere explozivă în
lumea întreagă. În România, valoarea tranzacţiilor în primele opt luni ale anului 2007 a fost de
21,76 milioane de euro, de peste două ori mai mult faţă de întreg anul 2006, cand s-a înregistrat un
volum de 9,5 milioane de euro102.
Internetul şi afacerile electronice (e-bussines) duc, de asemenea, la o explozie în crearea de
noi companii. Dovada o constituie capitalizarea bursieră a companiilor Internet. Bursele de valori
din SUA (în special NASDAQ, unde sunt cotate multe companii de înaltă tehnologie) au cunoscut o
creştere spectaculoasă.
Internetul oferă promisiunea scăderii şomajului, printr-o restructurare a economiei existente
şi dezvoltarea Societăţii Informaţionale pentru toţi, atât pentru cei din vechile sectoare de activitate,
cât şi pentru cei din cele noi.
În Europa, ca şi în Statele Unite, Internetul cunoaşte o creştere exponenţială. Pentru a putea
susţine această încărcare crescândă a traficului, trebuie permanent crescute debitele şi consolidată
infrastructura.
Factorul limitativ în dezvoltarea Internetului va fi legat din ce în ce mai mult de cunoaştere,
de capacitatea umană de asimilare şi dezvoltare a tehnologiilor, de utilizare a lor în noi domenii de
activitate, pentru noi produse şi servicii. Revoluţia din lumea calculatoarelor şi comunicaţiilor
datorată apariţiei Internetului, mecanismul de difuzare a informaţiei şi un mediu de colaborare şi
interactivitate între indivizi şi calculatoare, fără limite de ordin geografic, sunt factorii principali de
sprijinire a ideii de globalizare.
Un studiu efectuat de eMarketer privind evoluţia Internet-ului în cinci ţări dezvoltate din
Uniunea Europeană arată evoluţia penetrării Internetului în perioada 2005-2007 şi estimările până în
2011.
Pe primul loc se situează Marea Britanie a cărei populaţie, în procent de mai mult de
jumătate se află on-line. Populaţia Franţei, Germaniei şi Italiei a răspuns mai încet oportunităţilor
Internet în timp ce populaţia on-line a Spaniei este în creştere rapidă.
Conform Autorităţii Naţionale de reglementare în Comunicaţii (ANRC), numărul total de
abonaţi la Internet în România a fost în 2006 de 806.090 faţă de 49.962 în 2003, creşterea fiind
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spectaculoasă, mai ales în cazul abonaţilor persoane fizice, a căror pondere în totalul abonaţilor la
Internet a crescut de la 52% în 2003 la 83% în 2006.
persoane juridice

17%

persoane fizice

83%
Figura nr. 1 – Situaţia abonaţilor Internet în România
Sursa: ANRC, Piaţa de comunicaţii electronice din România, Raport semestrial date statistice,
perioada 01.01-30.06.2006

La sfârşitul anului 2006, aproape 28% din gospodăriile din Uniunea Europeană aveau
conexiune internet, precizează un sondaj Eurobarometru. Totuşi, nu există o reţea uniformă a
acestor conexiuni, unele regiuni fiind mult defavorizate. Dacă în Olanda sau Danemarca utilizarea
benzii largi este ceva obişnuit, foarte puţine gospodării din Grecia, Cipru, Slovacia sau România au
acces la această tehnologie.
Apariţia internetului şi a tehnologiei de bandă largă a transformat economia globală, a
integrat regiunile şi ţările, a creat o paradigmă dinamică în care cetăţenii, indiferent de locul în care
trăiesc, au posibilităţi fără precedent în ce priveşte informaţia, comunicaţia, influenţa, participarea,
consumul, viaţa profesională şi spiritul antreprenorial.
Servicii on-line (guvernare, sănătate, educaţie sau achiziţii) pot deveni complete şi pot
consolida procesul de coeziune doar dacă stau în totalitate la dispoziţia cetăţenilor Uniunii şi a
comunităţii de afaceri. Aceasta se poate realiza prin conexiuni de bandă largă.
Oportunităţile utilizării internetului cu bandă largă sunt103:
- s-ar forma o piaţă internă cu aproape 500 de milioane de persoane conectate la banda
largă;
- extinderea reţelelor în bandă largă, cu transmisie fiabilă pe o lărgime de bandă
competitivă, este esenţială pentru dezvoltarea întreprinderilor, dezvoltarea societăţii şi
promovarea serviciilor publice;
- Europa ar deveni o economie de prim rang la nivel mondial, bazată pe cunoaştere.
Dezvoltarea serviciilor de bandă largă în zonele rurale constituie un factor-cheie pentru
participarea tuturor la societatea bazată pe cunoaştere. În plus, serviciile de bandă largă constituie
un factor decisiv pentru dezvoltarea economică a regiunilor în cauză şi, prin urmare, ar trebui
extinse pe o arie cât mai amplă.
Parlamentul solicită statelor membre să promoveze conexiunile la internet în bandă largă în
fiecare şcoală, universitate şi centru educaţional din Uniunea Europeană, introducerea
învăţământului la distanţă, pentru ca, în viitor, nici un copil şi nici o persoană din Europa implicată
în programele educaţionale să nu fie lipsită de accesul la internet.
Asistăm astăzi la o răsturnare a valorilor întrucât a devenit un adevăr general valabil faptul
că informaţia şi cunoaşterea înseamnă putere. În acest context, fenomenul de globalizare apare ca
modalitatea de receptare şi abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane, determinate
de interacţiunea multiplelor procese şi fenomene economice, tehnice, politice, sociale, culturale şi
preconizarea soluţionării lor într-o largă perspectivă de către societate, în ansamblul său.
Interacţiunea între mijloacele de comunicare a fost denumită de Alvin Toffler “mediafuziune”, termen care defineşte dependenţa societăţii de faxuri, calculatoare, procesoare de texte,
biblioteci electronice, imagini digitale, reţele electronice, sateliţi şi alte tehnologii interconexe.
Interactivitatea datelor este cea care transformă mijloacele individuale într-un sistem. Combinat cu
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globalizarea, sistemul reduce influenţa unui singur mediu, canal, publicaţie sau tehnologie în
comparaţie cu toate celelalte, dar înzestrează în schimb sistemul, ca întreg al mass-mediei, cu o
putere dezvoltată, care afectează întreaga planetă. În actualul context, în care zilnic suntem
bombardaţi cu informaţii, fiecare individ percepe altfel realitatea. Realitatea nu este însă decât un
depozit de imagini vizuale, auditive şi tactile, percepţii şi legăturile dintre acestea, pe care fiecare
individ şi-l creează, constituindu-şi propria viziune asupra lumii, situându-l în timp, spaţiu şi
societate.
III. Modele de afaceri pe Internet
Afacerile electronice sunt tranzacţiile care se efectuează prin reţelele electronice, de la
vânzarea şi cumpărarea de bunuri şi servicii prin intermediul Web-ului, al televiziunii interactive şi
al telefoniei mobile, la comerţul electronic, schimbul de informaţii, bunuri şi servicii între o
companie şi clienţii sau furnizorii ei.
În concepţia Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OECD), comerţul
electronic reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri
şi servicii având loc offline sau online.
Pentru unele firme, comerţul electronic înseamnă orice tranzacţie financiară care utilizează
tehnologia informatică. Pentru altele, noţiunea de comerţ electronic acoperă circuitul complet de
vânzări – inclusiv marketingul şi vânzarea propriu-zisă.
Mulţi oameni consideră comerţul electronic ca fiind orice tranzacţie comercială condusă
electronic pentru cumpărarea unor produse cum ar fi cărţi, CD-uri, bilete de călătorie şi altele. Dar,
comerţul electronic are, în sens larg, un impact mult mai profund asupra evoluţiei afacerilor şi
cuprinde, în fapt, nu numai noile achiziţii comerciale ci şi totalitatea activităţilor care susţin
obiectivele de marketing ale unei firme şi care pot include, spre exemplu, publicitate, vânzări, plăţi,
activităţi post-vânzare, servicii către clienţi etc.
Odată cu creşterea accesibilităţii la Internet, afacerile electronice au captat interesul
consumatorilor individuali şi al societăţilor comerciale de orice mărime şi preocupări. Comerţul
electronic, ca aplicaţie a Internetului s-a extins în ultimii ani şi continuă să se dezvolte rapid.
Această evoluţie a determinat un impact pozitiv asupra unor sectoare ale economiei - a
performanţelor economice, la nivel macroeconomic şi asupra politicilor economice.
Beneficiile afacerilor electronice sunt numeroase:
- costuri reduse de administrare;
- tranzacţii rapide;
- uşurarea operaţiei de inventariere;
- abilitatea de a lansa noi afaceri păstrând vechii clienţi;
- posibilitatea de a răspunde rapid competenţei;
- costuri reduse pentru personal;
- încasări mari;
- noi opurtunităţi de desfacere a produselor;
- reducerea ciclului activităţii comerciale;
- activitate non-stop;
- înlăturarea constrângerilor geografice.
Afacerile electronice sunt răspândite astăzi în diferite forme, una dintre cele mai
semnificative modalităţi de grupare fiind în funcţie de natura tranzacţiei. Corespunzător acestui
criteriu se disting următoarele modele de comerţ electronic104:
 business-to-business (B2B) este cea mai răspândită formă a afacerilor electronice şi include
tranzacţiile dintre organizaţii (furnizori, parteneri);
 business-to-consumer (B2C) include interacţiunile dintre comercianţi şi cumpărătorii de
produse şi servicii;
 consumer-to-consumer (C2C) este modelul în care consumatorii vând direct consumatorilor;
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consumer-to-business (C2B) este modelul în care persoanele vând produse sau servicii unor
organizaţii;
 business-to-government (B2G) – o firmă oferă servicii aşteptând solicitări concrete din
partea instituţiilor publice şi private;
 government-to-business (G2B) – guvernul interacţionează cu firmele (sau cetăţenii) prin
intermediul portalurilor guvernamentale;
 employee-to-employee (E2E) – afacerile ce se desfăşoară între salariaţii firmelor între care
există parteneriate strategice;
 eConsortium – diferite firme oferă servicii altor firme sau consumatori.
Piaţa europeană a comerţului electronic a ajuns deja la o valoare de 133 de miliarde dolari.
Dintre ţările Uniunii Europene, Marea Britanie este cea mai activă în domeniu. Tranzacţiile online
au în Marea Britanie o creştere de peste 50% anual, conform statisticilor din raportul despre
comerţul electronic realizat de Emarketer.105 Locurile 2 şi 3 sunt ocupate de Germania şi Franţa.
Conform studiului, venitul unei persoane nu este singurul factor determinat pentru a face
cumpărături online. În ţări precum Danemarca, Norvegia şi Suedia, venitul este mai mic, dar
procentul celor care cumpără online este mai mare şi stabil.
Peste 93% din internauţii norvegieni fac des cumpărături online spre deosebire de cei 67%
belgieni. În Marea Britanie procentul ajunge la aproape 90%, iar Italia înregistrează puţin peste 50
de procente.
În Norvegia rata medie anuală pe care o cheltuie o personă ajunge la 1,772$, în Franţa rata
ajungând doar la 641$. Cât priveşte securitatea cumpărăturilor online, 55% dintre consumatorii care
şi-au exprimat îngrijorarea sunt din Germania. Utilizatorii spanioli au cumulat 15 procente, iar cei
din Marea Britanie sunt cel mai puţin îngrijoraţi, având doar 10 procente.
Cotat la 16 milioane de euro, comerţul online în România este o piaţă cu un potenţial imens
de creştere pentru că oamenii au început să aibă încredere în tranzacţiile online. Mai mult, au
descoperit confortul pe care îl presupune o astfel de plată. Specialiştii estimează că până la sfârşitul
anului această piaţa va înregistra o creştere de peste 30% şi va ajunge la o valoare de 30 de milioane
de euro.
Primele plăţi online s-au efectuat în 2004. Astăzi există peste 8,5 milioane de carduri dar
multe au fost folosite până acum doar pentru retragerea salariilor. Totuşi numărul celor care
achiziţionează bunuri prin plata cu cardul a crescut.
În România sunt peste 700 de firme care vând produse online. Doar un procent de 5% din
vânzările lor sunt procesate prin intermediul cardului. Analiştii estimează că totul se reduce la
educaţia unei persoane de a folosi cardul. Românii cumpără pachete turistice, bilete de avion sau la
concerte, haine. Cele mai cumpărate produse rămân articolele din domeniul IT.
Pe piaţa ecommerce românească au apărut şi primele filiale ale firmelor din afară care au
sesizat potenţialul de creştere al acestei pieţe. Astfel, românii pot cumpăra şi produse din afara ţării
la fel de uşor. Pentru anii următori, se estimează că această piaţă va creşte cu 30% anual.
IV. Integrarea digitală a SUA şi a statelor membre ale Uniunii Europene
În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi comunicării au schimbat fundamental
natura relaţiilor globale şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca
Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea
globală de persoane, firme, şcoli şi guverne ce comunică şi interacţionează între ele printr-o
varietate de canale. Explozia acestei reţele globale a produs o lume în care oricine poate să
beneficieze de avantajele integrării digitale.
Răspândirea cât mai amplă a TIC va asigura succesul în Era Informaţională.
Integrarea digitală crează noi oportunităţi de piaţă pentru companii şi indivizi, elimină
barierele care suprimă în mod tradiţional circuitul informaţiei şi lasă să circule bunurile către şi
dinspre ţările în curs de dezvoltare, promovând eficienţa ca scop final.
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În lucrarea "The New Economy Remarks - Why are we talking about a new economy in the
US?" Martin N. Baily, preşedintele Consiliului de Consultanţi Economici din cadrul Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) face o analiză comparativă a evoluţiei
economiei digitale în SUA şi Europa.
În SUA, costurile mici ale comunicării au permis companiilor mici să penetreze pieţe,
concurând alături de cele mai mari firme din branşă. Acest fapt a forţat marile companii să se
concentreze pe competitivitate.
În noua economie din SUA, conform datelor macroeconomice, motorul accelerării
productivităţii îl constituie investiţiile în domeniul TIC. Studenţii din toate domeniile pot beneficia
de toate avantajele sistemului economiei digitale iar pentru salariaţi, vechile specializări sunt
înlocuite cu altele noi prin programe de reconversie. Sectorul privat constituie inima economiei
utilizâzind noile tehnologii, în timp ce guvernul joacă un rol central în sprijinirea cercetării. În acest
sens a fost favorizată evoluţia liberă, dezvoltarea unei culturi de piaţă liberă, în paralel cu adoptarea
unor seturi de legi comerciale (proprietatea intelectuală, confidenţialitate, reguli comerciale, politica
anti-trust).
În Uniunea Europeană, potrivit unui nou studiu efectuat pentru Comisia Europeană,
veniturile provenite din conţinuturi disponibile online vor atinge în Europa 8,3 miliarde de euro
până în anul 2010, reprezentând o creştere de peste 400% într-un interval de cinci ani. Pentru
sectoarele cel mai dezvoltate, conţinutul online va reprezenta un procent semnificativ din cifra
totală de afaceri: aproximativ 20% pentru muzică şi 33% pentru jocurile video. Studiul arată că,
datorită răspândirii reţelelor de bandă largă, extinderii reţelelor mobile avansate şi adoptării
generalizate a dispozitivelor digitale, comercializarea pe scară largă a conţinuturilor online este pe
cale să devină o realitate, creând astfel ocazii unice pentru Europa106.
Deşi se înregistrează o creştere constantă a pieţei, este necesară găsirea unor răspunsuri la
provocările tehnologice, economice şi juridice – mai ales la cele privind drepturile de proprietate
intelectuală şi interoperabilitatea – astfel încât Europa să se poziţioneze mai rapid pe piaţă. Din
studiu reiese că Europa se află în urma SUA în ceea ce priveşte dezvoltarea de servicii interactive în
bandă largă pentru liniile fixe şi în urma Japoniei şi Coreei de Sud în ceea ce priveşte serviciile de
telefonie mobilă.
Un obstacol în dezvoltarea de conţinuturi online şi care va avea impact asupra pieţei până în
2010 îl reprezintă conectivitatea. Deşi reţelele de bandă largă se răspândesc cu rapiditate, iar
consumatorii par să le adopte cu entuziasm, diferenţele dintre statele membre ale Uniunii Europene
riscă să rămână foarte mari.
Un alt obstacol îl reprezintă pirateria care subminează sursele potenţiale de venit şi
descurajează societăţile mass-media să propună conţinuturi online. Pentru o desfăşurare sigură şi
durabilă a distribuţiei de tip digital sunt necesare sisteme eficiente de gestionare digitală a
drepturilor de autor care să gestioneze şi să protejeze conţinuturile digitale.
Acceptarea de către consumatori a noilor servicii privind conţinuturile online, lipsa de
personal specializat în societăţile mass-media sau costurile digitalizării conţinuturilor au o influenţă
semnificativă asupra pieţei.
În timp ce unele dintre obstacole sunt de natură globală, altele se datorează pieţei europene
şi cadrului juridic al UE. Acestea pot încetini semnificativ creşterea şi competitivitatea. Pe măsură
ce piaţa se dezvoltă, practicile de afaceri aflate la rândul lor în evoluţie vor elimina unele obstacole,
în timp ce altele ar putea necesita măsuri din partea societăţilor industriale şi din partea legislaţiei
UE pentru a furniza un grad de certitudine juridică pentru consumatori, pentru furnizorii de conţinut
şi pentru industria hardware.
V. Tendinţe în economia digitală din România
Analiza stadiului de dezvoltare a economiei digitale din România implică luarea în
consideraţie a principalilor factori determinanţi:
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Factori sociali şi resurse umane
Studiile arată că în România sărăcia are încă o pondere mare datorită unor factori ca
inegalitatea distribuirii veniturilor sau nivelul de educaţie diferit. Această situaţie se încearcă a fi
remediată prin măsuri şi strategii de dezvoltare economică în învăţământ, sănătate, asistenţă socială,
legislaţie şi pe piaţa muncii.
Situaţia rezultată din învăţământul superior destinat TIC este una pozitivă. Imaginea pe care
absolvenţii o au în străinătate este pozitivă, dată fiind pregătirea lor. Problema este că o mare parte
din aceşti specialişti părăsesc ţara, emigrând în ţările dezvoltate unde au perspectiva unui salariu
mult mai mare decât cel primit acasă.
Se observă faptul că, generaţia tânără este mai flexibilă şi mai interesată de folosirea
tehnologiei TIC decât generaţia adultă care are încă o percepţie limitată asupra avantajelor şi
riscurilor domeniului.
O altă problemă majoră este costul mare al tehnologiei de ultimă oră ceea ce determină
limitarea accesibilităţii la aceste tehnologii numai a persoanelor cu o situaţie materială relativ bună.
O analiză a inegalităţilor privind dotarea cu calculatoare personale şi utilizarea internetului
în România realizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, în perioada 21 mai-5 iunie 2006 arată
ca în graficul de mai jos.
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Figura nr. 3 – Dotarea cu calculatoare şi acces la Internet

Se observă că dotarea tehnică şi accesul la Internet variază sensibil în funcţie de
dimensiunea localităţilor urbane (urban mare – localităţi cu peste 200000 de locuitori). Există un
decalaj colosal între Urbanul mare şi Rural privind atât dotarea cu PC cât şi utilizarea Internet-ului.
Dacă în oraşele mari, aproape jumătate din gospodării au în patrimoniu PC iar 35,6% dispun de
legătură la Internet, la sate doar 10 gospodării din 100 au calculatoare din care numai 2 au acces la
Internet.
Coroborate cu lipsa majoră a cunoştinţelor de utilizare a computerului în cazul persoanelor
de la sate, decalajele medii apar şi mai puternice.
În oraşele mari, 32% dintre respondeţii care ştiu să folosească un calculator defăşoară cel
puţin o activitate on-line pe lună, în timp ce în oraşele mici ponderea este de 23,4% iar în mediul
rural de numai 4%. Acest nivel foarte scăzut subliniază încă o dată decalajele mari existente între
lumea satului şi a oraşului, în privinţa accesului la informaţiile din mediul virtual.
Accesul limitat la Internet al unor segmente de populaţie provoacă pe termen mediu şi lung
agravarea inegalităţilor existente. Pentru a le diminua sau chiar elimina, sunt necesare măsuri
specifice, dedicate categoriilor de populaţie defavorizate din acest punct de vedere.
Factori tehnologici
În ciuda faptului că au costuri mari, TIC au un grad de penetrare a pieţei româneşti din ce în
ce mai mare. PC-ul, Internet-ul, telefonia mobilă şi fixă, dar şi televiziunea prin cablu încep să
devină lucruri foarte cunoscute în România. Totuşi, puterea de absorbţie a acestor tehnologii este
încă redusă comparativ cu celelalte ţări din Europa dezvoltată, datorită costurilor ridicate.
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Factori economici
Un plus în favoarea României îl constituie dinamizarea sectorului privat producător de
software şi servicii, din ultimii 10 ani. Acest lucru poate fi un avantaj real în îmbunătăţirea
economiei locale prin vânzarea acestor bunuri mai ales pe pieţele externe.
Un alt avantaj este politica financiară ce are ca obiectiv alinierea la condiţiile din UE şi
NATO. Perfecţionarea acesteia pentru o mai mare stabilitate ar putea atrage noi investiţii externe.
Factori politici
Prin politicile practicate, guvernarea actuală încearcă susţinerea acestui domeniu al TIC
printr-o serie de măsuri menite să încurajeze dezvoltarea Societăţii Informaţionale. Prioritatea o
constituie asigurarea calităţii educaţiei şi calificării profesionale, incluzând acţiuni speciale pentru
dotarea instituţiilor de învăţământ cu mijloace TIC şi creşterea gradului de conectivitate la Internet.
În cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei (MCTI) funcţionează
Consiliul pentru Economia Digitală din România (CEDR) care reprezintă un organ consultativ pe
lângă MCTI, o interfaţă pentru mediul public şi privat şi care elaborează strategia pentru Societatea
Informaţională, crează programe pentru creşterea competitivităţii exportului în domeniul IT&C şi
promovarea brandului „Romania IT” pe plan internaţional.
Un studiu realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) privind gradul de pregătire al
economiei pentru oportunităţile oferite de dezvoltarea Internetului plasează România în anul 2007
cu patru locuri mai sus faţă de anul 2006.
Gradul de pregatire reprezintă un indicator privind starea infrastructurii naţionale din
domeniul IT&C pentru 69 de state, dar se referă, de asemenea, la capacitatea consumatorilor,
companiilor şi guvernelor de a beneficia de oportunităţile oferite de acest sector.
EIU acordă României cel mai mare punctaj pentru mediul de afaceri, de 6,73 puncte, urmat
de mediul legislativ, cu 6,45 puncte, politici guvernamentale, cu 5,6 puncte, mediul social şi
cultural, cu cinci puncte. Cele mai scăzute note au fost obţinute pentru adoptarea tehnologiilor de
către consumatorii individuali şi companii - 4,95 puncte, respectiv conectivitate şi infrastructura
tehnologică - 4,2 puncte.
Riscul ca numeroşi locuitori să fie excluşi de la beneficiile tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor este real, inevitabil şi îngrijorător atât la noi cât şi la nivel mondial. Pentru a elimina
cauzele şi a limita numărul celor excluşi, pentru a permite fiecărei persoane să acceadă şi să
contribuie la informaţie şi să poată acumula competenţele necesare pentru a participa la societatea
informaţiei, fiecare ţară trebuie să elaboreze propria strategie ţinând cont de particularităţile
extinderii şi receptării TIC la nivel colectiv sau individual.
Putem concluziona că, direcţia este una singură – societatea informaţională. România, ca
ţară membră a Uniunii Europene a înţeles acest lucru şi face eforturi semnificative în toate direcţiile
având o serie de programe în derulare, unele în stadiu de cercetare, altele în stadiu aplicativ.
Instituţiile implicate în acest proces de tranziţie către o societate informaţională precum şi factorul
politic sunt cei care îşi asumă misiunea de a contribui la stabilirea obiectivelor şi căilor pentru
accelerarea evoluţiei în această direcţie.
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AGENŢIA EUROPEANĂ DE APĂRARE.
MISIUNE, ATRIBUŢII, DETERMINĂRI
Iulia NĂSTASIE∗
First, the European Defence Agency is described, from the point of view of its missions and organisation.
Then, the author elaborates on the subject of the European Defence Equipment Market, with the launch of Code of
Conduct, on 30 June 2006, pointing out a few positive, as well as negative aspects regarding its development. In the
final part, the readers are provided with a few pieces of information on the subject of the European Defence Industrial
and Technological Base, and a few considerations regarding the future of the European Defence Agency against the
background of the new threats that are posed to the European security.

Fără îndoială, Politica Europeană de Securitate şi Apărare, braţul în materie de securitate al
Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene, a înregistrat, în ultimii ani, progrese
semnificative. Dovadă stau, în acest sens, operaţiile finalizate sau în curs de derulare pe care PESA
le-a iniţiat, cu sau fără a recurge la capabilităţi NATO, în diverse zone ale globului, precum Asia de
Sud-Est, Africa, Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud, Balcanii de Vest etc. Cu toate acestea, nevoia
din ce în ce mai stringentă de a dispune de capabilităţi cât mai performante în domeniul apărării,
astfel încât să fie îndeplinite nu numai criteriile militare cantitative, dar şi cele calitative, a dus la
crearea unei structuri care să vizeze, în principal, astfel de cerinţe. Acesta a fost contextul în care şia făcut apariţia Agenţia Europeană de Apărare ~ European Defence Agency – EDA, una dintre cele
trei Agenţii ale Politicii Externe şi de Securitate Comună, cel de-al doilea pilon al Uniunii
Europene. Agenţia Europeană de Apărare se plasează sub autoritatea Consiliului Uniunii Europene,
care este responsabil de indicarea direcţiilor de acţiune ale acesteia şi primeşte rapoarte de la Înaltul
Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, Javier Solana, care este, totodată, şi
conducătorul Agenţiei. În această calitate, Solana prezidează Comitetul Director al Agenţiei,
principalul organ decizional al acesteia (format din miniştrii Apărării din statele membre ale
Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei şi un membru al Comisiei Europene), ale cărui
responsabilităţi rezidă în controlul detaliat şi îndrumarea activităţilor specifice.
Potrivit fostului său Directorul său executiv, Nick Witney, Agenţia are misiunea “de a
sprijini ţările membre în eforturile lor vizând îmbunătăţirea capabilităţilor europene de apărare în
domeniul managementului crizelor şi de a susţine PESA în stadiul actual şi în evoluţia sa
viitoare”107. Punctual, această misiune se transpune în: îmbunătăţirea capabilităţilor de apărare, în
special în domeniul managementului crizelor; promovarea cooperării în domeniul armamentelor;
dezvoltarea bazei industriale şi tehnologice şi crearea unei pieţe de echipamente de apărare
competitivă; promovarea cooperării în vederea îmbunătăţirii potenţialului industrial şi tehnologic în
domeniul apărării108.
Organigrama EDA109
În ceea ce priveşte organizarea sa, Agenţia Europeană de Apărare este structurată pe cinci
directorate, astfel: Capabilităţi, Armamente, Cercetare şi Tehnologie, Piaţă şi Industrie şi Servicii
Corporatiste. Fiecare dintre cele trei directorate are responsabilităţi proprii. De exemplu, în
domeniul dezvoltării capabilităţilor, sunt prevăzute următoarele: dezvoltarea capabilităţilor de
apărare pentru sprijinirea Politicii Externe şi de Securitate Comună în prezent, precum şi în viitor,
pe baza Planului de Dezvoltare a Capabilităţilor ~ Capability Development Plan, concentrarea
eforturilor şi resurselor pentru dezvoltarea unor forţe armate transformate, interoperabile şi eficiente
din punct de vedere al costurilor. În ceea ce priveşte cooperarea în domeniu armamentelor, aici sunt
menţionate ca responsabilităţi propunerea şi promovarea unor cooperări noi, coordonarea
∗
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programelor existente, administrarea programelor specifice, identificarea şi diseminarea celei mai
bune practici în domeniu. Directoratul Industriei şi Pieţei este cel care urmăreşte crearea şi
dezvoltarea unei Pieţe Europene a Echipamentelor de Apărare, care să fie competitivă din punct de
vedere internaţional; sprijinirea restructurării şi întăririi Bazei europene industriale şi tehnologice de
apărare; menţinerea dialogului cu industria, Comisia şi alte persoane interesate asupra domeniului
industriei de apărare şi problemelor care vizează piaţa de apărare. Cel de-al patrulea Directorat, cel
al Cercetării şi Tehnologiei, are următoarele obiective fixate: catalizarea mai multor colaborări în
domeniul vizat, concentrate pe îmbunătăţirea capabilităţilor de apărare, dezvoltarea unor politici şi
strategii menite să întărească tehnologia de apărare în Europa. În ceea ce priveşte Directoratul
Serviciilor Corporatiste, acesta se concentrează asupra problemelor legate de resurse umane,
finanţarea contractelor şi serviciilor legale, tehnologia informaţiei, infrastructură şi securitate110.
Principalele misiuni curente ale Agenţiei includ: crearea unei abordări comprehensive şi
sistematice în definirea şi rezolvarea nevoilor PESA; promovarea colaborărilor în domeniul
echipamentelor de apărare între statele membre ale Uniunii; acordarea asistenţei în desfăşurarea şi
restructurarea industriei de apărare europene; promovarea domeniilor de cercetare şi tehnologie legate
de apărarea europeană, dezvoltarea, în strânsă cooperare cu Comisia, a unei pieţe internaţionale
competitive pentru echipamente de apărare din Europa111.
Cea mai importantă realizare a Agenţiei Europene de Apărare în anul 2006 a reprezentat-o
crearea, la 1 iulie, a Pieţei Europene de Echipamente de Apărare ~ PEEA, care are un regim
voluntar, interguvernamental, manageriat de Agenţia Europeană de Apărare şi operează pe baza
unui Cod de Conduită privitor la Achiziţiile în Domeniul Apărării, aplicat cu scopul de a permite
deschiderea pieţei echipamentelor de apărare. “Pentru prima dată, statele europene s-au angajat să
tranzacţioneze între ele echipamente de apărare dacă oferta este cea mai bună dintre cele
disponibile, ceea ce va înlocui semnarea automată a unui contract cu un furnizor naţional”112, a
declarat Javier Solana, Înalt Reprezentant al UE pentru PESC şi şef al Agenţiei Europene de
Apărare.
Rolul PEEA este de a încuraja competiţia transfrontalieră în domeniul echipamentelor de
apărare, echipamentele tranzacţionate fiind supuse, după cum am afirmat anterior, unui regim
interguvernamental, ele nefăcând obiectul reglementărilor cu caracter intern din ţările semnatare ale
Codului de Conduită. Mecanismul său de funcţionare are la bază publicarea, pe Internet, de către
ţările participante, a unei liste ce conţine necesarul de arme, muniţii şi alte materiale de război,
exceptând echipamentele nucleare, chimice şi bacteriologice, listă care poate fi accesată de către (şi
asupra elementelor căreia poate licita) orice companie dintr-o ţară din Uniunea Europeană
semnatară a Codului de Conduită şi care are echipamentele de apărare drept obiect de activitate.
Tranzacţiile au loc prin intermediul unui “Electronic Bulletin Board”, adică un portal electronic
găzduit de site-ul Agenţiei Europene de Apărare, care conţine numeroase informaţii legate de
licitaţiile în materie de echipamente de apărare organizate în statele participante, precum şi
formularele standardizate care trebuie completate în vederea participării la licitaţie a unei companii
interesate.
Trebuie menţionat faptul că, până la apariţia PEEA, în 2006, piaţa echipamentelor de
apărare din Uniunea Europeană nu se bucura încă de principiile liberei concurenţe care sunt în
vigoare în Uniunea Europeană. Totuşi, momentul 2006 nu a marcat o transformare radicală,
deoarece legislaţia internă a statelor membre încă mai limitează libera circulaţie a echipamentelor
de apărare, afectând, astfel, eficienţa, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere
tehnologic, a industriilor de apărare din Uniunea Europeană. Această limitare este cauzată atât de
complexitatea legislaţiei în domeniul apărării, cât şi de faptul că aceasta este stipulată diferit în
fiecare stat.
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Mai mult decât atât, Codul de Conduită privitor la Achiziţiile în Domeniul Apărării nu are
un caracter obligatoriu, astfel că, mai ales în faza iniţială a adoptării sale, este foarte posibil ca
statele semnatare, invocând motive de securitate naţională, să favorizeze producători interni.
Cu toate acestea, dat fiind faptul că, în momentul de faţă, nicio ţară din lume nu este
capabilă să-şi asigure singură echipamente de apărare care să-i îndeplinească pe deplin necesităţile,
regimul interguvernamental care stă la baza PEEA, caracterizat prin transparenţă sporită şi
competiţie în domeniul procurării echipamentelor de apărare, contribuie decisiv la întărirea Politicii
Europene de Securitate şi Apărare.
În condiţiile noului mediu internaţional de securitate, ale cărui provocări sporesc constant, a
devenit din ce în ce mai stringentă nevoia unei viziuni pe termen lung a Agenţiei Europene de
Apărare, necesară îndrumării activităţii factorilor responsabili cu planificarea în domeniul apărării,
activitate care vizează dezvoltarea capabilităţilor de care PESA are nevoie în următoarele două
decenii. Astfel, la 30 octombrie 2006, a fost adoptată la Levi, în Finlanda, Viziunea pe Termen Lung
a Nevoilor şi Capacităţilor Europene de Apărare, care stabilea baza activităţilor pentru Strategia
Europeană de Cercetare şi Tehnologie în domeniul apărării, precum şi o agendă adecvată pentru
întărirea Bazei Industriale şi Tehnologice Europene de Apărare. Totodată, era stabilit un Program
Comun de Investiţii cu privire la Protecţia Forţei, în fapt, o abordare inovatoare, menită să vină în
întâmpinarea obiectivelor cheie schiţate de către liderii Uniunii Europene de a cheltui mai mult şi
mai mult împreună în domeniul foarte important al Cercetării şi Tehnologiei de Apărare113.
Actul de creare a Pieţei Europene de Echipamente de Apărare menţiona, în acelaşi timp, şi
nevoia susţinerii unei Baze Industriale şi Tehnologice Europene de Apărare ~ BITEA, competitivă
din punct de vedere global. Aceasta reprezintă o condiţie sine qua non pentru îmbunătăţirea
capabilităţilor de care Uniunea Europeană are nevoie pentru ducerea viitoarelor misiuni de
management al crizelor. Randamentul său este condiţionat de creşterea investiţiilor în domeniul
cercetării, abordarea sa din punct de vedere strategic şi pe termen lung, precum şi asigurarea
cooperării, şi nu a replicării. În acest sens, la 14 mai 2007, la Bruxelles, a fost elaborată Strategia
pentru Baza Industrială şi Tehnologică a Apărării Europene 114 , care avea ca punct de plecare
recunoaşterea, de către reprezentanţii statelor membre ale Uniunii Europene, a faptului că o BITEA
corespunzătoare nu mai poate fi susţinută strict pe baze naţionale, ci prin alinierea şi combinarea
nevoilor diverse referitoare la cerinţele comune de echipamente. Strategia consemna foarte clar
direcţiile de acţiune ale BITEA, astfel încât aceasta să fie mai competentă, competitivă, integrată,
interdependentă şi mai puţin duplicativă: clarificarea priorităţilor, prin identificarea tehnologiilor
cheie, a capacităţilor industriale cheie şi prioritizarea nevoilor în domeniul capabilităţilor;
consolidarea cererilor, sporirea investiţiilor, asigurarea securităţii aprovizionărilor şi sporirea
cooperării. Este foarte important de menţionat, în acest context, faptul că BITEA nu vizează
transformarea Uniunii Europene într-o fortăreaţă, din punctul de vedere al achiziţiilor pentru
apărare, Agenţiei Europene de Apărare revenindu-i şi rolul de a atrage parteneri non-UE, activitatea
acestora contribuind, de asemenea, la eficientizarea Bazei Industriale şi Tehnologice Europene de
Apărare.
*
*
*
Prin instrumentele sale, Agenţia Europeană de Apărare trebuie să joace un rol foarte
important în privinţa capabilităţilor europene în domeniul apărării, mai ales referitor la acoperirea
deficienţelor, însă menirea sa este foarte delicată, aceasta având, pentru început, doar un rol
consultativ, fără atribuţii în domeniul procurării echipamentelor de apărare, deci fără a gestiona un
buget de înzestrare sau a coordona programe multinaţionale.
Cu cât resursele Agenţiei sunt mai limitate, cu atât aceasta trebuie să dea dovadă de mai
multă flexibilitate, agilitate şi coerenţă în manevrarea celor cinci Directorate, astfel încât rezultatul
activităţii sale în procesul de îmbunătăţire a capabilităţilor naţionale şi colective din domeniul
apărării să contribuie la identificarea nevoilor comune şi la promovarea colaborării în vederea
113
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obţinerii unor soluţii comune, şi nu să producă suprapunerea sau necoordonarea activităţilor derulate.
Apărarea va fi nevoită, din ce în ce mai mult, să se adapteze la provocările tehnologice accelerate şi la
schimbarea atitudinii privind uzul forţei, punând un accent important pe folosirea cu grijă şi precizie a
puterii militare, Agenţia Europeană de Apărare fiind un factor cheie şi în această direcţie.
Este foarte clar faptul că, în cei trei ani de funcţionare, Agenţia Europeană de Apărare a
înregistrat succese remarcabile în domeniul dezvoltării capabilităţilor militare destinate apărării,
însă misiunea sa de abia acum începe. Agenţia trebuie să fie capabilă să se adapteze din mers în aşa
fel, încât să confere plusvaloare activităţii Politicii Europene de Securitate şi Apărare, pentru ca
aceasta să facă faţă întregului set de vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări cu care se confruntă mediul
de securitate internaţional. Putem spune că EDA îşi va fi atins unul dintre obiective în momentul în
care va reuşi să-i determine pe factorii decizionali ai Uniunii Europene să folosească bugetul alocat
apărării în cheltuieli care vin în întâmpinarea provocărilor viitorului, mai degrabă decât a
ameninţărilor prezentului, aceasta însemnând, în ultimă instanţă, valorificarea contribuţiilor
plătitorii de taxe din Uniunea Europeană.
Succesul Agenţiei Europene de Apărare va contribui la întărirea pieţei europene de apărare
şi va furniza capabilităţi militare mult mai performante, rolul său fiind de factor cheie în dezvoltarea
industriei europene de apărare. Renunţarea la industria naţională de apărare în favoarea regimului
interguvernamental se va traduce în sporirea încrederii reciproce şi a interdependenţei statelor
membre ale Uniunii Europene, în aşa fel, încât, cu cât va fi mai mare efortul colectiv, cu atât mai
accesibilă va fi Baza Industrială şi Tehnologică Europeană de Apărare.
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IMPACTUL INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA PROCEDURILOR
DE SECURITATE A TRANSPORTURILOR MARITIME
Simona-Valentina MALEŞCU∗
Taking into account the context and the dynamics that are currently reshaping maritime security, this paper
describes the impact of European integration on the maritime security. It also presents the author’s original view
related to the impact of maritime security on Romanian maritime transportation.

Introducere
Mulţi dintre noi au crescut ascultând poveşti despre mari exploratori care ne-au ajutat pentru
prima dată să înţelegem că Pământul este rotund şi să localizăm cu acurateţe continentele pe el.
Multora le plac vacanţele la mare, activitatea intensă a porturilor pescăreşti, mesele cu produse din
mare într-un restaurant din port şi plimbările pe plajă în apropierea valurilor. Alţii îşi petrec timpul
navigând, alţii ca pescari, comandanţi de porturi sau la biroul turistic dintr-un oraş de coastă.
Dar, câţi dintre noi realizează cât de interconectate sunt aceste activităţi? Câţi sunt conştienţi
că sunt cetăţenii unei Europe maritime? Poate că acvariile permit observarea frumuseţii vieţii de sub
valuri, dar puţine reuşesc cu adevărat să explice cât de fragile sunt oceanele, ce activităţi le pun în
pericol şi ce eforturi se desfăşoară pentru a le păzi. Poate că muzeele marine ajută la înţelegerea
reuşitelor trecutului, dar au dificultăţi în a arăta tehnologia avansată care caracterizează activităţile
maritime de azi. Asociaţiile dedicate păstrării vii a tradiţiilor trecutului de obicei nu le leagă de
realitatea comercială a prezentului şi chiar mai puţin de fantasticul potenţial viitor al oceanelor şi a
profesioniştilor acestora.
Aşa cum a afirmat Europa Noastră „Continuitatea dintre trecut, prezent şi viitor trebuie să
ghideze şi să inspire strategiile europene, naţionale şi regionale, politicile şi acţiunile legate de
moştenirea culturală115 “.
Copil de marinar fiind, crescut pe malul mării, este natural ca problemele maritime să fie
aproape de inima mea. Iată de ce utilizarea durabilă şi administrarea oceanelor noastre este, o
chestiune deosebit de importantă pentru mine. Mi se pare frapant, prin urmare, că deşi oceanele sunt
un element esenţial de viaţă pentru planeta noastră, chiar influenţându-ne climatul, ele rămân relativ
necunoscute. La fel, importanţa lor pentru viaţa noastră este adesea subestimată. Ba mai mult decât
atât, oceanele au început să fie ţinta unor activităţi ilegale precum traficul ilegal de droguri,
armament şi de fiinţe umane sau activităţi cu caracter terorist, iar intensificarea şi liberalizarea
regimului de navigaţie evocă anumite riscuri, cum ar fi accidentele în care pot fi implicate navele
care transportă mărfuri periculoase, poluarea mediului şi dezastrele ecologice, pierderi de vieţi
umane etc.
Acesta este şi cazul în Europa, care este un continent maritim, înconjurat de două oceane şi
patru mări, cu aproape 70.000 de km de linie de coastă. Europenii au fost întotdeauna, şi încă sunt,
lideri maritimi mondiali. Nu este deloc surprinzător, 22 din cele 27 de state membre ale Uniunii
Europene fiind state de coastă sau insule, iar 90% din comerţul extern al Uniunii şi peste 40% din
comerţul său intern fiind transportat pe mare.
Sectoarele maritime şi resursele marine sunt astfel critice pentru economia Europei,
reprezentând cea mai mare flotă comercială din lume, peste 1.200 de porturi, o industrie modernă de
construcţie navală, turism costier, respectiv o sursă şi un mijloc de transport important pentru
energia pe care o consumăm.
Trebuie să recunoaştem toate acestea, să tragem concluziile necesare şi să folosim politica
drept mijloc de promovare a economiei noastre maritime, asigurând în acelaşi timp protecţia corectă
a mediului marin. Aceasta este important, deoarece oceanele şi mările nu sunt inepuizabile. De fapt,
∗
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ele se confruntă cu probleme considerabile datorită poluării, epuizării biodiversităţii şi degradării
mediului. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltările de noi tehnologii permit utilizarea mai intensă, şi
uneori conflictuală, a mărilor. Noi provocări precum schimbarea climatică, creşterea nivelului
mării, furtunile, eroziunea costieră şi activităţile ilegale variind de la traficul de fiinţe umane la
piraterie şi terorism, cer soluţii inovante.
Toate aceste chestiuni vor necesita o abordare proaspătă a modului de a ne administra mările
şi oceanele. Pentru a soluţiona problemele existente şi a le anticipa pe cele noi, pentru a explora
oportunităţile economice şi a răspunde provocărilor dinaintea sa, Comisia Europeană elaborează o
viziune europeană privind mările şi oceanele pe bază unei abordări noi, atotcuprinzătoare şi mai
integrate.
Aceasta este o dezvoltare ambiţioasă, deoarece pentru prima dată în istoria Uniunii
Europene, marea ca întreg devine obiectul atenţiei noastre, iar dimensiunea maritimă a Europei
devine o prioritate strategică pentru Comisie. Cu această iniţiativă orientată spre viitor, răspundem
şi la angajamentele internaţionale pentru o mai bună administrare a oceanelor şi afirmăm totodată
supremaţia Europei în afacerile maritime mondiale.
Această decizie are deja un efect învigorător. Statele membre şi autorităţile regionale,
grupurile implicate şi partenerii internaţionali au prezentat deja numeroase reacţii pozitive şi
sugestii pentru o viitoare politică maritimă globală. Acest lucru este foarte binevenit deoarece
această politică nu ar putea, şi nu ar trebui, să fie impusă de sus în jos. Este nevoie de timp pentru a
o discuta, evidenţia şi dezvolta.
De aceea ne propunem ca în acest prim capitol să abordăm problematica securităţii maritime
ca pe o necesitate a unei politici europene sectoriale. Abordarea securităţii maritime din această
perspectivă ne va permite să analizăm acest concept prin prisma politicii sectoriale de resort la nivel
naţional, cât mai ales la nivelul Uniunii Europene având în vedere calitatea României de membru al
acestei comunităţi şi de aici drepturile şi mai ales obligaţiile ce ne revin în acest sens. Aşadar o
primă evaluare pe care o vom face va fi cea referitoare la modelul european al politicii şi, evident, al
securităţii maritime. Vom identifica apoi particularităţile securităţii maritime la nivel naţional
pentru ca în cele din urmă să analizăm, comparativ, iniţiativele practice de securitate dezvoltate în
două regiuni maritime europene: Marea Mediterană şi Marea Neagră. Vom înţelege de ce una din
regiuni, Marea Mediterană s-a aflat mai mult în atenţia Europei decât cealaltă regiune analizată,
respectiv Marea Neagră şi mai ales ce este de făcut. În final vom comenta câteva aspecte juridice
referitoare la convenţiile şi legislaţia maritimă internaţională cu implicaţii extrem de importante
asupra politicii şi securităţii maritime.
I. Politica de securitate maritimă integrată – un model european holistic
Mările sunt energia vitală a Europei. Spaţiile maritime şi zonele de coastă ale Europei sunt
esenţiale pentru bunăstarea şi prosperitatea sa; ele sunt rutele comerciale ale Europei, regulator
climatic, surse de aprovizionare cu alimente, energie şi resurse, precum şi un spaţiu preferat de
reşedinţă şi recreare al cetăţenilor europeni.
O privire de ansamblu ne arată că Europa are o linie de coastă de 70.000 de kilometri, de-a
lungul a două oceane şi patru mări: Oceanul Atlantic şi Oceanul Arctic, Marea Baltică, Marea
Nordului, Marea Mediterană şi Marea Neagră. Regiunile maritime ale UE reprezintă aproximativ
40% din PIB-ul şi populaţia sa. Prin urmare, bunăstarea Europei este legată indisolubil de mare.
Construcţiile navale şi transportul maritim, porturile şi pescuitul rămân activităţile maritime
esenţiale, însă energia produsă în larg (inclusiv petrol, gaze naturale şi energii regenerabile), precum
şi turismul de coastă şi maritim generează, de asemenea, venituri substanţiale. Porturile maritime şi
transportul maritim permit Europei să beneficieze de creşterea rapidă a comerţului internaţional şi
să aibă un rol principal în economia mondială, în timp ce exploatarea resurselor minerale,
acvacultura, biotehnologiile marine şi noile tehnologii submarine reprezintă oportunităţi de afaceri
din ce în ce mai importante. La fel de semnificative sunt utilizările recreative, estetice şi culturale
ale mărilor şi serviciilor ecosistemice oferite de acestea.
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Asigurarea unei utilizări cu adevărat durabile a mediului marin este o condiţie prealabilă
pentru competitivitatea acestor sectoare industriale. Dar, vulnerabilitatea accentuată a zonelor de
coastă, aglomeraţia crescândă din apele de coastă, rolul cheie al oceanelor în sistemul climatic şi
degradarea continuă a mediului marin sunt tot atâtea aspecte care necesită o concentrare mai
puternică asupra mărilor şi oceanelor noastre.
Aşadar, interacţiunile noastre, ale europenilor, cu marea sunt mai intense, mai variate şi
creează pentru Europa o valoare suplimentară fără precedent. În acelaşi timp, presiunea începe să se
facă simţită. Relaţia noastră cu oceanele a ajuns într-un moment de răscruce. Pe de o parte,
tehnologia şi cunoştinţele de care dispunem ne permit să exploatăm mai mult bogăţiile mării şi din
ce în ce mai mulţi oameni se stabilesc în zonele de coastă ale Europei pentru a beneficia de aceste
bogăţii. Pe de altă parte, efectul cumulat al tuturor acestor activităţi conduce la conflicte de utilizare
şi la deteriorarea mediului marin de care depinde restul lucrurilor.
Europa trebuie să răspundă acestei provocări, iar în contextul globalizării şi al schimbărilor
climatice rapide, aceasta devine o urgenţă. Comisia Europeană a recunoscut acest fapt şi a demarat
un proces amplu de consultare şi analiză privind relaţia Europei cu marea 116 . Acesta a suscitat
numeroase reacţii ale părţilor interesate, ceea ce dovedeşte potenţialul enorm al mărilor, precum şi
dimensiunea provocării dacă dorim ca acest potenţial să fie pus în valoare în mod durabil. De
asemenea, procesul de consultare a furnizat o multitudine de idei despre modul în care Europa poate
răspunde acestei provocări. Aceste idei se regăsesc într-un document de o importanţă deosebită
elaborat pe timpul procesului de consultare, document intitulat: Cartea Verde ,,Către o viitoare
politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor şi oceanelor”
Pornind de la aceste contribuţii valoroase, Comisia Europeană propune, prin intermediul
acestu document, o politică maritimă integrată pentru UE, bazată pe recunoaşterea clară a
interconexiunilor dintre toate aspectele legate de mările şi oceanele Europei şi a necesităţii
elaborării în comun de politici maritime pentru a beneficia din plin de rezultatele preconizate.
Această abordare intersectorială integrată a fost sprijinită puternic de toate părţile interesate.
Punerea sa în aplicare va necesita o cooperare consolidată şi o coordonare eficientă a tuturor
politicilor maritime la diferite niveluri decizionale.
O politică maritimă integrată va spori capacitatea Europei de a face faţă provocărilor legate
de globalizare şi competitivitate, schimbărilor climatice, degradării mediului marin, siguranţei şi
securităţii maritime, precum şi siguranţei şi durabilităţii energetice. Această politică trebuie să se
bazeze pe excelenţă în domeniul cercetării, tehnologiei şi inovării marine şi va fi integrată în agenda
de la Lisabona pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică şi în agenda de la Göteborg
pentru dezvoltare durabilă.
O politică maritimă integrată a Uniunii Europene:
- va schimba modul de elaborare a politicilor şi de luare a deciziilor – indiferent de
nivelul de elaborare a politicilor şi de luare a deciziilor, compartimentalizarea nu mai
este adecvată. Interacţiunile trebuie înţelese şi luate în considerare; trebuie dezvoltate
instrumente comune; sinergiile trebuie identificate şi exploatate; iar conflictele trebuie
evitate sau rezolvate ;
- va elabora şi va oferi un program de lucru – acţiunile în baza unor politici sectoriale
diferite trebuie dezvoltate într-un cadru strategic coerent şi într-un plan de acţiune care
să ofere o idee clară privind varietatea şi amploarea activităţii care urmează. La nivelul
Uniunii Europene există deja o serie de proiecte care prezintă un interes deosebit printre
care amintim:
o un spaţiu european de transport maritim fără bariere;
o o strategie europeană privind cercetarea în domeniul marin;
o politici maritime naţionale integrate care urmează să fie elaborate de către statele
membre;
o o reţea europeană de supraveghere maritimă;
116

A se vedea raportul privind procesul de consultare, COM(2007) 574. A se consulta, de asemenea: Cartea verde
,,Către o viitoare politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor şi oceanelor”, COM(2006) 275.

257

o o foaie de parcurs privind planificarea spaţiului maritim elaborată de către
statele membre;
o o strategie de atenuare a efectelor schimbărilor climatice asupra regiunilor de
coastă;
o reducerea emisiilor de CO2 şi a poluării produse de transportul maritim;
o eliminarea pescuitului pirat şi a practicii distructive de pescuit cu traule de fund
în largul mării;
o o reţea europeană de centre de activităţi (clustere) maritime;
o o reexaminare a derogărilor din legislaţia europeană a muncii pentru sectorul
transportului maritim şi al pescuitului.
Politica maritimă integrată a Uniunii Europene va stabili principalele acţiuni pe care
Comisia le va întreprinde pentru a pune în practică aceste proiecte şi va avea la bază principiile
subsidiarităţii şi competitivităţii, abordarea ecosistemică şi participarea părţilor interesate.
Aşadar, având la bază aceste constatări, Comisia se orientează spre o politică maritimă
integrată care să cuprindă toate aspectele relaţiei noastre cu mările şi oceanele. Această abordare
inovatoare şi globală va oferi un cadru strategic coerent care va permite o dezvoltare optimă şi
durabilă a tuturor activităţilor legate de mare.
Din această perspectivă, România, ţară membră a Uniunii Europene, riverană Mării Negre,
trebuie să se alăture tuturor acestor eforturi şi să sprijine din plin ideea construirii unei politici de
securitate maritimă de nivel european, iar în plan intern să adopte o politică sectorială compatibilă
cu aceste eforturi.
II. Transporturile navale şi securitatea maritimă – o viziune europeană
Deturnarea vasului italian de croazieră ACHILLE LAURO, în octombrie 1985, a marcat
unul dintre primele atacuri teroriste înregistrate în istoria martimă modernă. Ca urmare a acestui
incident Organizaţia Maritimă Internaţională (International Maritme Organization – IMO) a adoptat
rezoluţia A.584(14) care conţine măsurile de prevenire a actelor ilegale care ameninţă securitatea
navelor, a echipajelor şi a pasagerilor.
In consecinţă în 1986, luând în considerare cerinţele Adunării Generale a Naţiunilor Unite
de a cerceta problema terorismului care afectează navele aflate pe mare şi de a face recomandări
pentru adoptarea unor măsuri croespunzătoare, IMO a emis MSC/Circ.443 care conţine măsurile de
prevenire a actelor ilegale care ameninţă securitatea navelor, a echipajelor şi a pasagerilor.
După incidentul cu vasul ACHILLE LAURO, IMO a continuat să lucreze pentru a dezvolta
şi adopta convenţiile şi reglementările de securitate şi a adoptat în martie 1988 Convenţia împotriva
actelor nelegale asupra navigaţiei în siguranţă (the Convention for the Suppression of Unlawful
Acts against the Safety of Maritime Navigation).
Această convenţie este un instrument legal care asigură că se vor lua toate măsurile necesare
împotriva acelor persoane care comit acte ilegale împotriva navelor, cum ar fi sechestrarea lor prin
forţă, actele de violenţă îndreptate împotriva celor care se află la bord, precum şi instalarea
diverselor dispozitive care pot să distrugă navele sau să le avarieze.
Convenţia care se află acum în revizuire de către comitetul legislativ IMO stipulează că
acele persoane care comit sau sunt suspectate de a fi comis oricare dintre faptele specificate în
tratat vor fi pedepsite sau extrădate. Protocolul acestei convenţii semnat în 1988 (the Protocol for
the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental
Shelf) extinde aceste stipulări şi asupra actelor ilegale comise asupra platformelor fixe localizate pe
platoul continental.
Organizaţia a adoptat şi alte instrumente de asigurare a siguranţei maritime cum ar fi:
• MSC/Circs. 622 si 623, revizuită şi incluzând recomandări administrative privind
combaterea actelor de piraterie şi terrorism împotriva navelor (Guidelines for administrations and
industry on combating acts of piracy and armed robbery against ships);
• MSC/Circ.754 referitoare la securitatea navelor de transport pasageri pentru voiaje
internaţionale mai mici de 24 de ore;
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• Rezoluţia A.871(20) referitoare la responsabilităţi şi măsuri de securitatea stocurilor
maritime;
• Rezoluţia A.872(20) referitoare la prevenirea şi combaterea traficului de droguri, substanţe
chimice interzise precum şi implicarea navelor în traffic illegal.
Ca urmare a tragicelor evenimente din 11 Septembrie 2001 din SUA, Rezoluţia Adun[rii
Generale ONU A.924(22), adoptată în noiembrie 2001, a cerut o revizuire a măsurilor legale şi
tehnice existente pe plan internaţional pentru a împiedica şi suprima actele teroriste îndreptate
împotriva navelor aflate pe mare sau în port, şi pentru a îmbunătăţi securitatea pe nave şi în larg.
Scopul acesteia a fost să reducă riscul pasagerilor, echipajelor şi personalului din port fie
care se află la bord sau în zonele portuare şi a navelor şi încărcăturii pentru a îmbunătăţi siguranţa
navelor şi a porturilor şi a avertiza navele de rsicul de a fi o ţintă a unor atacuri teroriste potenţiale.
IMO a răspuns rapid şi ferm şi a elaborat noi cerinţe incluse în Convenţia SOLAS, emisă în
1974, cu amendamentele respective şi anume noul capitol XI-2 care conţine măsuri speciale pentru
a îmbunătăţi securitatea maritimă şi Codul ISPS – Securitatea Navală şi Portuară Internaţională care
a fost adoptat la Conferinţa SOLAS din decembrie 2002, unde au participat 109 guverne semnatara
ale Convenţiei din 1974, observatori din două state membre IMO şi observatori din două state
asociate IMO.
Agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite, organizaţii interguvernamentale şi organizaţii
non-guvernamentale şi-au trims şi ele observatori la această conferinţă. Noile stipulări au intrat în
vigoare din data de 1 iulie 2004, la numai 18 luni de la adoptarea lor.
Capitolul XI SOLAS a fost completat cu măsuri speciale de securitate maritimă. Acest
capitol a fost împărţit în două părţi: Capitolul XI-1, Măsuri speciale de îmbunătăţire a siguranţei
maritime, şi Capitolul XI-2, Măsuri speciale de îmbunătăţire a securităţii maritime. Noile măsuri
de securitate referitoare la nave şi facilităţi portuare au fost astfel incluse în capitolul XI-2, şi sunt
întărite de Codul Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare (International
Ship and Port Facility Security Code). La rândul său codul cuprinde două secţiuni: secţiunea A – cu
măsuri obligatorii şi Secţiunea B – cu măsuri recomandate. Recomandîrile din secţiunea B vor fi
avute în vedere la implementarea capitolului XI-2 SOLAS.
La implementarea acestor măsuri se va ţine seama de tipul de navă, de încărcătură (marfă
sau pasageri) şi facilităţile portuare necesare operării navelor respective. În aceeaşi manieră
facilităţile portuare vor fi adaptate la tipurile de nave operate.
În esenţă, capitolul XI-2 SOLAS şi Codul ISPS au fost adoptate plecând de la ideea de bază
că asigurarea securităţii navelor şi facilităţilor portuare reprezintă o activitate de gestionare a
riscului şi de aceea trebuie identificate măsurile cele mai poptrivite, necesar a fi adoptate. Scopul
principal al Codului ISPS este să ofere un cadru general de evaluare e riscului, şi de echilibrare a
raportului dintre nivelul ameninţării la care navele şi facilităţile portuare sunt supuse şi
vulnerabilitatea acestora faţă de aceste riscuri şi ameninţări de securitate.
Conceptul de management al riscului este definit de către Codul ISPS printr-un set minimal
de cerinţe de securitate ale navelor şi facilităţilor portuare. Pentru nave aceste cerinţe includ: planul
de securitate al navelor, ofiţerul cu securitatea navelor de transport, ofiţerul cu securitatea
companiilor portuare, şi unele cerinţe pentru echipamente de bord. Pentru facilităţile portuare
cerinţele includ: planul de securitate al portului, ofiţerul cu securitatea portului. În plus cerinţele
referitoare la securitatea navelor şi a facilităţilor portuare vor fi completate cu măsuri de tipul:
monitorizarea şi controlul accesului, monitorizarea activităţilor oamenilor şi a traseului
încărcăturii, asigurarea mijloacelor de comunicaţii.
În concordanţă cu prevederile capitolului XI-2 SOLAS, guvernele semnatare ale convenţiei
îşi pot stabili propriile autorităţi pentru a implementa aceste măsuri. Pentru organizarea acestor
autorităţi naţionale guvernele vor urma instrucţiunile promulgate prin MSC/Circ. 1074 referitoare la
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recomandările pentru înfiinţarea autorităţilor naţionale (Interim Guidelines for the authorization of
Recognized Security Organizations – RSOs).
Aplicarea unui nivel de securitate navelor şi facilităţilor portuare pentru o anumită situaţie
particulară este responsabilitatea guvernului căruia îi aparţin acestea. Codul ISPS defineşte trei
nivele de securitate:
- nivelul 1 de securitate – normal;
- nivelul 2 de securitate – atunci când există riscul producerii unui incident de securitate;
- nivelul 3 de securitate – atunci când producerea unui incident de securitate este iminent.
În concordanţă cu prevederile codului ISPS şi capitolului XI-2 SOLAS, companiile şi navele
vor fi obligate să pună la dispoziţia IMO informaţiile referitoare la implementarea măsurilor de
securitate şi vor adopta măsuri referitoare facilitarea comunicării dintre companii şi ofiţerii cu
securitatea porturilor şi a navelor. Companiile care operază nave de transport vor avea un ofiţer cu
securitatea la nivelul companiei Company Security Officer (CSO) şi ofiţeri cu securitatea la fiecare
din navele proprii Ship Security Officer (SSO). Pentru fiecare navă se vor întocmi evaluarea de
securitate Ship Security Assessment (SSA) şi planul de scuritate al navei Ship Security Plan (SSP)
care va face referire la măsurile de securitate adoptate la nivelul navei corespunzătoare pentru cele
trei nivele de securitate.
Navele vor fi certificate în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate şi li se
elibera un Certificat Internaţional de Securitate International Ship Security Certificate (ISSC).
Acesta va fi prezentat autorităţilor portuare la intrarea în porturi, iar dacă există indicii referitoare la
nerespectarea măsurilor impuse sau încălcarea lor, atunci navele pot deveni subiectul unor controale
de rutină. Mai mult decât atât, dacă există suspiciuni majore navelor li se poate chiar interzice
intrarea în unele porturi.
Prin amendamente speciale la capitolul V SOLAS s-a grăbit implementarea, după anul 2004,
unui Sistem de Identificare Automată Automatic Identification Systems (AIS), obligatoriu pentru
toate navele cu deplasament mai mare de 500 Tdw.
Prin MSC/Circ.1072, recomdări referitoare la instituirea unui sistem de securitate al navei
(Guidance on provision of ship security alert systems), MSC/Circ.1073 recomandări referitoare la
crearea centrelor de căutare salvare (Directives for maritime rescue co-ordination centres (MRCCs)
on acts of violence against ships) şi MSC/Circ.1109 recomandări referitoare la alerta falsă (False
security alerts and distress/security double alerts), s-au trasat recomandările referitoare la instituirea
unui sistem de alertă la nivelul navelor ship security alert system (SSAS), inclusiv măsurile
referitoare la elaborarea documentaţiei de identificare a navei.
În privinţa facilităţilor portuare, guvernele semnatare ale convenţiei vor fi obligate să
realizeze o evaluare de securitate a acestora (Port Facility Security Assessment –PFSA), care va fi
revăzută temporar, şi să numescă un ofiţer cu securitatea portuară Port Facility Security Officer
(PFSO).
De asemenea, porturile trebuie să dispună de un plan de securitate Port Facility Security
Plan (PFSP) care să identifice măsurile de securitate necesare pentru fiecare din cele trei nivele de
securitate definite în conformitate cu prevederile codului ISPS.
Toate aceste măsuri referitoare la securitatea navelor de transport şi a facilităţilor portuare
sunt obligatorii şi trebuie puse în practică de toate statele semnatare ale Convenţiei SOLAS şi a
altor convenţii internaţionale prezentate în acest paragraf.
III. Securitatea transporturilor maritime – concluzii pentru România
În momentul de faţă toţi operatorii care au în administrare facilităţi portuare în porturile
maritime româneşti Midia, Constanta şi Mangalia sunt în conformitate cu toate reglementările în
privinţa securităţii maritime introduse de către Organizaţia Maritimă Internaţională - Codul ISPS –
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şi adoptate de România prin Legea 484/2003 , HG 248/2004 şi OMT 290/2007 şi de către Uniunea
Europeană- Regulamentul (CE) 725/2004 şi Directiva 65/2005 - cu privire la securitatea portuară şi
care au intrat în vigoare la data de 1 Iulie 2004 şi respectiv 1 Ianuarie 2007.
Pe de altă parte, România implementează şi alte măsuri, cu efecte important în planul
securităţii maritime, asumate prin angajamentele de securizare a graniţei de est a Uniunii Europene,
îndeosebi securizarea frontierei maritime la Marea Neagră.
Codul Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare - Codul ISPS - a fost
elaborat, aşa cum am arătat deja după evenimentele din 11 Septembrie 2001 din Statele Unite, şi
adoptat prin Rezoluţia nr. 2 a Conferinţei Diplomatice a Guvernelor Contractante a Organizaţiei
Maritime Internaţionale (I.M.O.), care a avut loc la Londra în perioada 9-13 decembrie 2002.
România a aprobat adoptarea prevederilor Codului ISPS prin Legea 484/2003 de aprobare a
Ordonanţei de urgenţă nr.80/2003 şi prin Norma metodologică de aplicare a acesteia, cuprinsa în
Hotărârea de Guvern nr. 248 din 26.02.2004. În consecinţă, companiile care administrează o
facilitate portuară sunt obligate să întocmească un „plan de securitate” a facilităţii portuare bazat
pe analiza de risc, şi care să fie analizat şi aprobat de Autoritatea Portuară, în baza căruia aceasta îi
eliberează Declaraţia de Conformitate a Facilităţii portuare.
De la 1 ianuarie 2007, au intrat în vigoare şi Regulamentul (CE) 725/2004 şi Directiva
65/2005 a Uniunii Europene. Codul ISPS şi Regulamentul (CE) 725/2004 au la bază trei grade de
securitate. Când există un risc de producere a unui incident, gradul de securitate este ridicat. În acest
caz navele şi terminalele trebuie să adopte o serie de măsuri de securitate. Cele trei grade de
securitate sunt următoarele:
- Gradul de securitate 1: situaţie normal[, cu un număr standard de măsuri de securitate;
- Gradul de securitate 2: situaţie cu risc de incident ridicat. Se adoptă măsuri adiţionale de
securitate;
- Gradul de securitate 3: situaţie în care un incident de securitate este foarte probabil. În
acest caz se adoptă măsuri specifice avansate de securitate.
Gradele de securitate sunt stabilite de guvern. În cazul navelor care intra sub incidenţa acestor
prevederi acestea sunt stabilite de guvernul ţării al cărei pavilion este arborat, iar în cazul
facilităţilor portuare de guvernul ţării pe teritoriul căreia acestea sunt amplasate.
Facilităţile portuare au desemnate fiecare în parte câte un “ofiţer de securitate”, care se ocupă
cu implementarea şi menţinerea unui “sistem de management al securitatii”, ceea ce crează un
climat de deplină siguranţă pe platformele portuare .
Anual, fiecare facilitate portuară efectuează câte o “evaluare de securitate” care este analizată
şi aprobată de către autoritatea portuară, şi care este urmată de un audit extern de securitate a
sistemului de management al securităţii.
În acest context, un serviciu specializat al Autorităţii Portuare din România, format din 25 de
persoane care activeaza 24/7, supraveghează respectarea prevederilor legale în porturile româneşti.
Porturile, vor dispune de un sistem de securitate perimetral ultramodern care va asigura un
control acces persoane şi auto extrem de eficient şi care va conduce la creşterea nivelului de
siguranţă generală.
În aceeaşi notă, conştientizând importanţa acordată pe plan internaţional problematicii
vizând securitatea portuară, şi pe deplin convinsă de responsabilităţile ce-i revin, Compania
Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a căutat să-şi armonizeze eforturile în
această direcţie, în concordanţă cu noile cerinţe de ordin legislativ adoptate de România în acest
context.
Astfel, ca urmare a apariţiei Ordinului nr. 290/31.05.2007 al Ministrului Transporturilor,
pentru introducerea măsurilor de consolidare a securităţii portuare în faţa ameninţării atentatelor la
adresa securităţii, CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a creat o structură distinctă,
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infiinţând Serviciul de Securitate Portuară care şi-a început activitatea la 01 iulie 2007, având
exclusiv atribuţii pe linie de securitate portuară, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Ordinul nr. 290/31.05.2007 vizează definirea unor norme şi măsuri de baza comune pentru
toate porturile maritime şi căile/canalele de navigaţie, precum şi pentru instalaţiile portuare aferente,
care să conducă la crearea unui sistem eficient de aplicare a acestora şi a unor mecanisme
corespunzatoare de monitorizare a conformităţii, Serviciul Securitate Portuară (prin activitatea
derulată şi atribuţiile conferite) reprezentând un astfel de mecanism.
De asemenea, tot în acest context, se înscrie şi apariţia HG 876/07.08.2007 pentru stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale. La art. 13, actul normativ menţionat,
defineşte o serie de contravenţii la regimul securităţii facilităţilor portuare, mandatând CN
Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa pentru constatarea acestor contravenţii şi aplicarea
sancţiunilor corespunzătoare. Actul normativ a intrat în vigoare la data de 15.09.2007, iar CN
Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, prin Serviciul Securitate Portuară, a finalizat toţi
paşii procedurali necesari, fiind în măsură să îndeplinească toate atribuţiunile ce-i revin în acest
sens.
Agenţii navelor ce se supun Codului ISPS trebuie să furnizeze următorele detalii cu cel puţin
24 de ore în avans, via Constanţa Radio:
- dacă nava deţine un certificat de securitate;
- numele organismului care a acordat certificatul de securitate;
- nivelul de securitate al navei;
- dacă nava este capabilă să menţină toate măsurile necesare fiecărui nivel de securitate.
De asemenea, mai trebuie furnizate informaţii referitoare la ultimile 10 porturi de escală :
- numele portului şi data escalei;
- nivelul de securitate menţinut;
- alte detalii privind vizita şi securitatea portului.
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a primit responsabilităţi suplimentare de
supraveghere şi control a spaţiului maritim în contextul asigurări securităţii la graniţa externă a
comnunităţii. Greul a căzut mai ales pe zona estica a ţării, îndeosebi la Marea Neagră, considerată
poartă importanta de patrundere în spaţiul european unit. În acest sens au fost gândite măsuri
drastice de supraveghere a frontierei, care au necesitat implementarea unor soluţii fără precedent în
zona estului Europei, printre care sisteme complexe de monitorizare bazate pe echipamente
electronice de ultimă generaţie. Astfel, pentru supravegherea traficului naval a fost gândit şi se află
în curs de realizare Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea
Neagră, denumit generic SCOMAR. Este vorba despre un echipament tehnic bazat pe radare,
camere video convenţionale şi în spectru infraroşu sau termice, care împreună cu forţele de
intervenţie se anunţă cel mai eficient mod de a acţiona pe mare şi uscat care a existat vreodată în
România.
Serviciul de monitorizare al SCOMAR va funcţiona în regim 24 de ore din 24 şi va acţiona
pentru monitorizarea navelor intrate în apele teritoriale, începând cu zona economică exclusivă, dar
şi a ambarcaţiunilor turistice. Scopul va fi menţinerera sub control a traficului ilegal transfrontalier
cu bunuri interzise, dar şi migraţia ilegală. Finalizarea este prevazută pentru anul 2009, când
SCOMAR va fi complet funcţional.
Obiectivul principal al acestui sistem inteligent este de a asigura supravegherea frontierelor
maritime şi, implicit, pe cele ale Uniunii Europene. Face parte din Sistemului Integrat de Securizare
a Frontierelor de Stat (SISF), o cerinţă europeană şi o necesitate pentru un nou membru cu o
asemenea aşezare geografică şi strategică. SCOMAR înseamnă practic un sistem operativ bazat pe
tehnologie de ultimă oră, pe computere, radare şi camere video, care permite în special detectarea,
urmărirea, recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară operaţiuni considerate ilegale la
Marea Neagră, dar poate fi de un real folos şi în misiuni de salvare.
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Aceste echipamente vor fi instalate pe nişte turnuri de metal, construite într-un mod similar
releelor comerciale (telefonie, TV, radio etc.), pe care se montează camere speciale de filmare, ce
pot funcţiona convenţional, tip video, dar şi cu vedere în infraroşu şi chiar termoviziune. Fiecare
staţie va fi dotată cu un radar pentru detectarea primară a ţintelor.
Aceşti stâlpi de metal, construcţii de peste 60 de metri înălţime, sunt proiectaţi să fie
realizaţi în şase puncte de pe litoral, respectiv Farul de la Sulina, Sfântu Gheorghe, Gura Portiţei,
Midia, Agigea şi Mangalia, considerate locuri optime de vizibilitate. Cel de la Mangalia a fost deja
finalizat, urmând a i se monta aparatura necesară. Instalarea s-a făcut chiar în curtea sectorului
Poliţiei de Frontieră Mangalia. Construcţia s-a executat relativ repede, în câteva săptămâni.
Celelalte sunt în faza turnării temeliei sau de amenajare a terenului. Fiecare din cele şase staţii va
avea şi echipament de transmisie a datelor, indiferent dacă sunt de tip semnal radar, voce sau video,
pentru o coordonare eficientă a activităţii.
Sistemul va funcţiona după un mod testat deja în alte ţări din lume şi este de inspiraţie
spaniolă. Guardia Civil (poliţia de frontieră din Spania) foloseşte de câţiva ani buni aparatura tip
SCOMAR, în special la frontiera cu Africa, una dintre cele mai periculoase ale Europei. În modul
de monitorizare pe mare, radarul reperează, în funcţie de setările sale, o ambarcaţiune suspectă care
poate să fie chiar şi la 100 de mile marine depărtare în larg (circa 185 km), la limita zonei
economice exclusive a României. La intrarea în raza de acţiune a radarului, acesta trimite automat o
informaţie la camerele de supraveghere. Dispozitivele de filmare se focalizează automat pe direcţia
indicată de radar şi, după ce ambarcaţiunea se apropie suficient de mult cât să poată fi reperată în
mod video, în funcţie de comenzile trimise din centrul de comandă, apropie imaginea prin lentile
foarte puternice. Imaginea este prelucrată pe computerele “creierului” (centrul de comanda) şi poate
oferi o privire de ansamblu sau de detaliu, focalizând de la kilometri întregi faţa unui om de
exemplu. Dacă se consideră că este nevoie de o intervenţie urgentă, ofiţerii aflaţi în faţa
calculatoarelor legate la sistem dau comanda unei unităţi mobile, disponibilă în cel mai apropiat
punct de ţintă, să se îndrepte către aceasta, pentru identificare amanunţită. În cazul unei nave eşuate
sau cu defecţiuni, acelaşi sistem poate fi de un real folos pentru misiuni de salvare.
Dublul avantaj este însă că se pretează cu succes şi utilizării pe uscat. Cuprinde un ansamblu
de camere video şi radare montate pe stâlpi de oţel, care transmit în timp real informaţiile la un
Centru de Comandă şi Control, de unde se poate decide, dacă este nevoie, să se acţioneze cu aparate
de zbor, ambarcaţiuni sau vehicule de patrulare.
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SECURITATEA PRIVATĂ – COMPONENTA INTERNĂ
A SECURITĂŢII NAŢIONALE
Dr. Ion VOIEVOZEANU∗
Iulian-Vlad PETRE∗∗
The paper approaches private security as an internal component of the national security.
It is pointed out the fact that the internal security focuses primarily on the security of the citizens and public
security, the security of the broders, energy and transportation and supplying of vital resources and the protection of
critical infrastructure.
One could notice as well that the companies specialized in guard and protection, witch carry out the private
internal security, are part of the complementary forces for public order and safety.

I. Consideraţii generale
România participă activ la noua construcţie europeană, promovează, protejează şi apără
democraţia, respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi acţionează, în conformitate
cu prevederile dreptului internaţional, pentru accelerarea modernizării şi dezvoltării sale economice
şi sociale, pentru asigurarea unui standard de viaţă european şi afirmarea deplină a identităţii
naţionale. Ca membru NATO şi UE trebuie să participe şi la contracararea eficientă a riscului şi
ameninţărilor clasice şi a celor de tip asimetric.
Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de o strategie de securitate care să fie
focalizată, din perspectiva finalităţii sale democratice, pe garantarea securităţii individului, a vieţii
sale şi familiei.
Strategia de securitate naţională – ca instrument ce dă forţă şi valoare practică acestor cerinţe –
reprezintă un factor integrator, ce se operaţionalizează printr-un ansamblu de decizii, planuri,
măsuri şi acţiuni care să prevină şi să contracareze eficient riscurile şi ameninţările ce pun în
pericol, atît valorile şi interesele naţionale, cât şi valorile care dau identitate şi unitate construcţiei
europene.
Scopul esenţial al strategiei este acela de a preveni şi contracara pericolele generate de mediul
internaţional şi de a garanta starea de securitate internă în ansamblul său – a siguranţei personale şi
securităţii comunităţilor.
Strategia de securitate este şi trebuie să fie parte integrantă a securităţii europene şi
euroatlantice, iar naţională se asigură atât prin eforturi proprii, cât şi prin cooperare cu aliaţii şi
partenerii, în conformitate cu prevederile programelor naţionale, ale strategiei de securitate a UE şi
ale conceptelor strategice NATO.
Deşi mediul de securitate internaţional se află într-o rapidă schimbare, la nivel global, lumea
continuă să rămână puternic conflictuală.
Totuşi noua dinamică a relaţiilor internaţionale favorizează eforturile comunităţii
euroatlantice privind construcţia unui nou echilibru internaţional, capabil să asigure expansiunea şi
consolidarea libertăţii şi democraţiei.
Mediul de securitate contemporan este influenţat considerabil de fenomenul globalizării, atât
în ce priveşte geneza noilor riscuri şi ameninţări, cât şi al apariţiei diferitelor oportunităţi.
Multe regimuri sunt afectate de stări de tensiune, instabilitate şi conflict, de sărăcie şi
frustare care generează/favorizează proliferarea de noi riscuri şi ameninţări, unele dintre acestea pot
avea un impact major şi asupra securităţii României.
II. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale
Acestea sunt percepute, în primul rând, din postura de ţară membră a UE şi NATO.
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Deşi pericolul unui război clasic, al unei agresiuni militare convenţionale este din ce în ce
mai mic, totuşi astfel de riscuri nu pot fi neglijate. În această categorie se înscriu şi riscurile şi
ameninţările ce privesc securitatea şi apărarea frontierelor.
De asemenea, o serie de ameninţări noi, asimetrice, de natură militară şi non-militară pot
afecta grav starea de securitate a cetăţenilor români, a statului român sau al organizaţiilor din care
România face parte.
Terorismul internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale,
criminalitatea transfrontalieră sunt principalele riscuri şi ameninţări care pot pune în pericol atât
siguranţa cetăţeanului şi securitatea României, cât şi valorile şi interesele sale ca stat membru al
comunităţii europene şi euroatlantice.
În acelaşi timp securitatea naţională poate fi pusă în pericol şi de o serie de fenomene grave
de natură geofizică, meteo-climatică ori asociată, provenind atât din mediu sau degradarea acestuia,
cât şi ca urmare a unor activităţi umane periculoase, dăunătoare sau responsabile.
De asemenea, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale pot fi amplificate şi de
existenţa unor vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi, cum ar fi: dependenţa accentuată de unele resurse
vitale sau accesibile, nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistenţa stării de sărăcie
cronică şi accentuarea diferenţelor sociale, infrastructura slab dezvoltată şi insuficient protejată,
starea precară şi eficienţa redusă a sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei.
III. Securitatea internă
Riscurile şi ameninţările internaţionale, evoluţia complexă a mediului intern, noul statut de
securitate al României în plan internaţional impun o altă abordare, într-o altă manieră a obiectivelor
de securitate internă.
De asemenea, lecţiile învăţate în urma atentatelor teroriste de amploare din S.U.A., din alte
state europene, asiatice şi africane, dar şi în urma dezastrelor naturale de mari proporţii, pun în
evidenţă necesitatea unei strategii adecvate pentru protecţia în apărarea cetăţenilor, bunurilor şi
activităţilor pe teritoriul naţional, în situaţii deosebite de pericol.
Securitatea internă vizează siguranţa cetăţeanului şi siguranţa publică, securitatea
frontierelor, a energiei, a transporturilor şi a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, protecţia
infrastructurii critice.
Responsabilitatea asigurării securităţii interne este comnplexă şi interdependentă şi implică
un mare număr de instituţii şi agenţi.
Pe teritoriul naţional, principala prioritate a securităţii interne o constituie contracararea
proactivă şi eficientă a terorismului.
În acest scop sunt utilizate toate resursele şi instrumentele aflate la dispoziţie, pentru
următoarele obiective: descoperirea la timp, prevenirea, combaterea şi zădărnicirea activităţilor şi
acţiunilor teroriste pe teritoriul naţional, protecţia instituţiilor şi a cetăţenilor români şi străini aflaţi
în România împotriva atacurilor teroriste, interzicerea teritoriului României pentru propagandă în
favoarea terorismului, recrutarea şi adăpostirea agenţilor, colectarea de fonduri sau pregătirea unor
acţiuni teroriste împotriva altor state.
Lupta împotriva terorismului, în contextul cerinţelor de securitate internă, vizează, în primul
rând, protecţia adecvată a cetăţenilor, comunităţilor, instituţiilor statului, infrastructurii economice
şi de transport, a misiunilor diplomatice, obiectivelor şi activităţilor militare.
De asemenea şi măsurile de natura contraproliferării, cum ar fi: perfecţionarea cadrului
legislativ şi organizatoric, activitatea comunităţii de informaţii, poliţiei de frontieră, a instituţiilor de
ordine publică şi a altor agenţii guvernamentale pot preveni/contracara acţiunile teroriste.
Pentru siguranţa cetăţeanului, din perspectiva securităţii interne, o importanţă deosebită
prezintă măsurile eficiente pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, care au ca scop reducerea
riscului, frecvenţei şi consecinţele unei infracţiuni deosebit de periculoase (omorul, tâlhăria,
atentatele la adresa integrităţii corporale, lipsirea de libertate, consumul de droguri).
Un alt deziderat major al securităţii interne îl reprezintă perfecţionarea mecanismelor de
gestionare a crizelor.
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Pericolul transformării unora dintre riscurile existente, pe plan intern, cum ar fi tendinţele
separatiste, mişcările anarhice şi alte acţiuni violente sau a riscurilor de mediu, în ameninţări majore
la adresa securităţii naţionale este real şi trebuie abordat cu mare responsabilitate şi anticipativ.
În acest scop este necesar să se implementeze un sistem naţional integrat de management al
crizelor, pentru gestionarea întregului spectru al crizelor din domeniul securităţii. De asemenea, la
nivel naţional, trebuie realizată armonizarea legislativă şi procedurală cu sistemul de gestiune al
crizelor de securitate şi a urgenţelor civile din UE şi NATO.
IV. Ordinea şi siguranţa publică – componente ale securităţii naţionale
În baza strategiei de securitate naţională a fost elaborată „Strategia de realizare a ordinii şi
siguranţei publice, în scopul creşterii siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale”.
Aceasta stabileşte şi responsabilităţile forţelor de ordine publică.
Societăţile specializate de pază şi protecţie, care realizează securitatea privată internă, fac
parte din forţele complementare de ordine publică şi siguranţă publică. Pregătirea acestora se
organizează şi se desfăşoară în concordanţă cu standardele europene specifice sectorului securităţii
private.
În România, Ministerul de Interne este autoritatea administraţiei publice centrale de
specialitate care conduce activitatea forţelor de ordine şi siguranţă publică, în mod permanent şi
unitar, în timp de pace şi pe timpul stării de urgenţă.
Cooperarea dintre forţele de ordine publică, inclusiv cele aparţinând sectorului de securitate
privată, se realizează, în principal, pentru următoarele situaţii: contracararea fenomenului
infracţional, asigurarea climatului de linişte publică, asigurarea desfăşurării normale a adunărilor,
întrunirilor şi manifestărilor publice, participarea la prevenirea acţiunilor teroriste pe teritoriul
României, participarea la prevenirea producerii accidentelor ecologice, precum şi la diminuarea
efectelor dezastrelor.
V. Sectorul securităţii private
Sectorul de securitate privată, în statele membre ale UE, a cunoscut o creştere importantă,
atât în ceea ce priveşte numărul societăţilor şi angajaţilor, cât şi a nivelului de pregătire profesională
şi a competenţei personalului de securitate.
Domeniul securităţii private, în Uniunea Europeană, reprezintă peste 20.000 de societăţi,
care au angajat în jur de 1.500.000 salariaţi şi are o experienţă de peste 30 de ani.
În România, acest sector, cuprinde 100.000 de salariaţi şi a început să se dezvolte după
1990.
Cererea de securitate şi protecţie a bunurilor şi persoanelor trebuie să se defăşoare în
conformitate cu normele europene şi legislaţia naţională, cu regulile democraţiei şi de protecţie
juridică a cetăţenilor.
În acest domeniu, clienţii, atât publici cât şi privaţi, ridică pretenţii calitative din ce în ce mai
mari. Dezvoltările tehnologice sunt din ce în ce mai sofisticate. Securitatea agenţilor, nevoiţi deseori
să facă faţă situaţiilor periculoase, exclude orice formă de amatorism.
Securitatea privată necesită tot mai mult profesionalism.
Domeniul securităţii private este deci, foarte important, atât pentru statele membre ale UE,
cât şi pentru cetăţenii acestora.
Sectorul securităţii private este caracterizat prin relaţii de serviciu şi furnizări de servicii,
este un sector de înaltă competitivitate caracterizat prin flexibilitate, este un sector încă puţin
valorificat şi încă subevaluat.
Este sectorul în care predomină personalul de execuţie (peste 80 % din totalul angajaţilor),
vârsta medie a personalului este 35 ani, estre în plină dezvoltare, din ce în ce mai agreat la nivel
naţional şi european (UE).
În România sectorul securităţii private s-a dezvoltat după 1990.
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La nivel naţional este reprezentat de Patronatul Serviciilor de Securitate, care este membru
activ al CoESS (Confedereaţia Europeană a Serviciilor de Securitate) – care are în componenţă 29
de state membre.
Legislaţia naţională prevede că societăţile specializate de pază şi protecţie – care fac parte
din sectorul securităţii private – pot desfăşura activităţi de pază a obiectivelor, bunurilor sau
valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori importante şi protecţia persoanelor.
Sunt şi alte reglementări naţionale care permit societăţilor din sectorul securităţii private să
desfăşoare şi alte activităţi cum ar fi: dispecerate, monitorizări şi intervenţii, investigaţii, detectivi
particulari şi protecţia informaţiilor, de proiectare, instalare şi service pentru sistemele tehnice de
securitate la efracţie sau incendii, de pregătire şi calificare a personalului, de competenţă sau
publicitate.
Considerăm că poate fi dezvoltată activitatea de supraveghere electronică şi extinsă pentru
securitatea aeroportuară şi maritimă, având în vedere experienţa de până acum şi rezultatele
obţinute. Deja în domeniul securităţii marine încep să se contureze primii paşi cu societăţile
specialiazate de pază şi protecţie din Zona Mării Negre.
Din studiile făcute de Patronatul Serviciilor de Securitate, pe bază de chestionar, rezultă că
aproape 80 % din servicii de pe piaţa muncii sectorului de securitate private sunt contractate de
societăţile private de securitate.
Sectorul securităţii private contribuie/participă atât la asigurarea securităţii publice, cât şi la
siguranţa cetăţeanului.
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ARMONIZARE LEGISLATIVĂ ŞI PROCEDURALĂ.
STANDARDIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE PRIVATĂ
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The paper brings forth that, both at European and national level, the private securitz sector is actively
developing.
At European level, the representative organization in the field of private security is The European
Confederation of Security Services (ECSS), which has become a privileged partner within a large number of important
policies elaborated by the European institutions dealing with the sectors of private security.
It is highlighted that in Romania as well – a member of the European organization in the field of private
security – this sector is actively developing. Continuous concerns are being carried on in order to harmonize the
legislation and procedures and to standardize the security services.

I. Aspecte generale
Din 1989, la nivel european, domeniul securităţii private, activează Confederaţia Europeană
a Serviciilor de Securitate (CoESS), unde sunt membre 29 de asociaţii naţionale, inclusiv România
– Patronatul Serviciilor de Securitate (din 2003, singura organizaţie româna reprezentativă la
nivelul ramurilor ‘activitati de protecţie si gardă’- (cod CAEN 8001).
CoESS a devenit o organizaţie stabilă in cadrul UE, unde este un partener privilegiat în
multe politici importante care sunt elaborate de instituţiile europene şi care privesc sectoarele
securităţii private, cum ar fi: securitatea transporturilor (aviaţie, maritim, transport valori),
securitatea lanţului furnizor, protecţia infrastructurii critice, creşterea cererii de cunoştinţe tehnice în
cooperare cu autorităţile publice de securitate, etc.
Organizaţia europeană din domeniul securităţii private a identificat câteva teme cheie din 15
state membre, inclusiv România, astfel: existenţa legislaţiei inadecvate pentru serviciile de
securitate privată; lipsa sau existenţa standardizării inadecvate a serviciilor de securitate privată;
lipsa sau existenţa instruirii/pregătirii inadecvate/atestării/licenţierii securităţii private; concurenţa
neloială; munca la negru; lipsa sau dialogul social inadecvat.
II. Armonizarea legislativă şi procedurală
Până la sfârşitul anului 2010, Comisia Europeană va evalua/examina propunerile de
armonizare pentru sectorul securităţii private, vizând două subiecte: Directiva europeană pentru
serviciile şi piaţa internă şi Posibilă legislaţie UE pentru industria de securitate privată.
În acest scop, Comisia Europeană cere CoESS (Confederaţia Europeană a Serviciilor de
Securitate) punctul său de vedere privind o posibilă armonizare. Pentru aceasta sunt consultaţi toţi
membri CoESS.
Unul din obiectivele CoESS îl constituie „creşterea nivelului de calitate al întregii industrii”,
care a considerat întotdeauna că un asemenea nivel de calitate poate şi trebuie promovat.
Acest proces trebuie finalizat prin măsuri având ca scop şi făcând ca întregul sector de
securitate privată să fie guvernat de legi, care să asigure standarde de înaltă calitate şi un înalt grad
de profesionalism în toate ţările UE. CoESS, în problema armonizării, va trebui să aibă o imagine
clară şi detaliată asupra securităţii private şi caracteristicile sale în toate cele 27 state membre ale
Uniunii Europene.
CoESS a dezvoltat „Vederea panoramică de ansamblu a Industriei de Securitate în fiecare
stat membru şi se concentrează asupra situaţiei legale, situaţiei sociale şi reabilităţii economice.
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CoESS consideră că armonizarea în sectorul securităţii private trebuie făcută de sus,
regulile stabilite să considere un nivel minim al reglementării, fără de care calitatea necesară şi
profesionalismul industriei de securitate privată nu pot fi garantate.
Unele dintre ţările europene au dezvoltat deja reglementări şi o legislaţie foarte
dezvoltată/detaliată şi de înaltă calitate. Acestea trebuie să servească drept bază pentru o armonizare
europeană, cu scopul de a încerca să ridice nivelul calitativ al industriei de securitate.
CoESS susţine armonizarea din următoarele motive:
- reglementările naţionale sunt uneori inexistente, inadecvate şi nu garantează
profesionalismul de care sectorul securităţii private are nevoie;
- reglementările naţionale diferă unele de altele şi ele împiedică sectorul să obţină beneficiile
complete ale integrării europene;
- practicile de piaţă sunt de aşa natură, încât prioritatea este adesea acordată preţului serviciilor
şi mai puţin sau deloc nu se acordă aspectelor calitative;
- condiţiile neatractive de muncă cu care majoritatea lucrătorilor se confruntă, ambientul
economic înalt competitiv şi perceperea serviciilor de securitate drept o marfă, au efect negativ
asupra atracţiei sectorului, calităţii serviciilor şi, în general, asupra imaginii sectorului securităţii
private.
În concluzie, procesul de armonizare trebuie să ia în considerare cel mai înalt nivel al
legislaţiei şi reglementărilor, să nu determine coborârea acestora, să îmbunătăţească deci, calitatea
serviciilor, profesionalismul sectorului securităţii private şi securitatea publică, luate împreună.
Viziunea CoESS privind securitatea privată, exprimată în diferite ocazii – fie prin
documente oficiale şi luări de poziţie, fie prin proiecte – se bazează pe câteva principii
fundamentale, care trebuie să fie respectate pentru ca firmele/societăţile de securitate privată să fie
capabile să lucreze în condiţii bune de calitate şi de profesionalism, astfel:
- este responsabilitatea autorităţilor naţionale, şi nu numai a acestora, să identifice, să evalueze
şi să definească riscurile pentru securitate în general;
- este responsabilitatea autorităţilor naţionale să elaboreze regulile generale necesare care să
ducă la minimalizarea acestor riscuri şi să reglementeze modul de acţiune al autorităţilor cu
responsabilităţi în domeniul securităţii private;
- este de competenţa autorităţilor publice să definească/stabilească rolul pe care îl au
firmele/societăţi de securitate privată;
- este responsabilitatea firmelor/societăţilor de securitate privată să îndeplinească atribuţiile/
misiunile stabilite, cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu garantarea celui mai înalt grad
posibil de calitate şi profesionalism;
- este de competenţa, exclusivă, a autorităţilor publice să evalueze într-un mod eficient şi
nediscriminatoriu activităţile întreprinse de firmele/societăţile de securitate privată şi să ia măsurile
corective necesare;
Pentru formularea propunerilor privind armonizarea la nivel european, trebuie să se aibă în
vedere terminologia specifică sectorului securităţii private, adoptată printr-un standard la nivel
european, la data de 25.06.2007.
Societăţile/firmele de securitate privată, pentru a putea furniza servicii de securitate, trebuie
licenţiate. Aceasta constituie o primă condiţie pentru gestionarea regulilor comerciale, financiare,
sociale, morale şi etice impuse de societăţile/firmele de securitate privată.
Pentru a fi licenţiate societăţile/firmele de securitate trebuie să ndeplinească atât criteriile
generale, cât şi cele specifice.
Criteriile generale trebuie să justifice clar motivul pentru care se constituie societatea/firma,
care trebuie să fie în interesul public, precis şi clar.
Criteriile specifice se referă la următoarele aspecte:
- firmele/societăţile, pentru a avea o personalitate legală conform legii naţionale a statelor
membre ale UE, trebuie săibă reşedinţa principală şi/sau biroul de operare în UE;
- scopurile statutare ale unei firme/societăţi de securitate trebuie să se refere exclusiv şi
explicit la serviciile de securitate privată;
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- firma/societatea de securitate privată trebuie să aibă personalul necesar, organizaţional,
dotarea materială şi de infrastructură necesară pentru îndeplinirea scopurilor statutare;
-managementul trebuie să aibă naţionalitatea unui stat membru al UE şi să aibă reşedinţa
principală în cadrul UE;
- managerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să nu aibă antecedente penale;
- să nu aibă sancţiuni pentru infracţiuni grave în probleme de securitate;
- să nu fi fost implicat în forţele de securitate publică, în funcţii de control al
activităţilor de securitate publică;
- să nu fi fost demis din forţele de securitate publică;
- managerii care intră în acest sector pentru prima dată, trebuie să îndeplinească cerinţele
referitoare la pregătirea profesională şi experienţa profesională;
- managerii nu pot executa funcţii simultane, care ar putea reprezenta o ameninţare la adresa
ordinii publice sau securităţii interne şi externe a statelor membre.
Privind procedurile de autorizare şi formalităţile, acestea trebuie:
- să fie clare, făcute public anterior şi astfel încât să furnizeze părţilor interesate o garanţie că
acţiunea va fi tratată obiectiv şi imparţial;
- să nu amâne nejustificat autorizarea, să fie uşor accesibile iar contestaţiile să poată fi
soluţionate corect, oportun şi nediscriminatoriu;
- să furnizeze părţilor interesate o garanţie că acţiunea lor va fi procesată/rezolvată cât mai
repede posibil, într-o perioadă rezonabilă, care este stabilită şi publicată anterior.
Privind angajaţii, din sectorul securităţii private, se aplică un principiu de bază, care să
garanteze un înalt nivel de profesionalism, referitor la aptitudinile morale şi profesionale necesare
cerute pentru a lucra în acest sector.
De asemenea, angajaţii trebuie să îndeplinească şi unele criterii generale şi specifice (cum ar
fi: apt fizic şi psihologic pentru a-şi îndeplini atribuţiile).
Monitorizarea şi evaluarea activităţii firmelor/societăţilor de securitate privată trebuie făcută
de către autorităţile publice abilitate.
De aceea licenţierea se acordă pe termen limitat, care trebuie justificată de interesul public,
cu respectarea legilor securităţii private.
Firmele/societăţile de securitate privată trebuie să furnizeze autorităţilor competente toate
informaţiile referitoare la structura de conducere, structura de personal, activităţile pe care le
execută şi alte informaţii referitoare la criteriile de licenţiere ale firmelor şi managerilor.
Reprezentanţii autorităţilor publice competente trebuie să urmărească aplicarea
reglementărilor specifice sectorului de securitate privată şi să aplice sancţiuni adecvate şi
proporţionale atunci când constată nerespectarea acestora.
Calitatea serviciilor de securitate privată este bazată, în principal, pe nivelul pregătirii
profesionale a personalului. Persoanele care doresc să fie recrutate în sectorul de securitate privată
trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională de bază. Acest nivel minim a fost definit într-un
manual de pregătire european.
Personalul de securitate trebuie să urmeze modulele de pregătire teoretică/practică necesare,
asociate cu diferite tipuri de servicii de securitate private şi alte activităţi, stabilite de legea
naţională. Cunoştinţele, abilităţile şi aptitudinile specifice trebuie îndeplinite conform precizărilor
autorităţilor naţionale competente.
Pregătirea de bază trebuie să fie obligatorie, autorităţile naţionale abilitate trebuie să
stabilească numărul de ore minim, să fie urmată în centre de pregătire autorizate.
Personalul din sectorul securităţii private, în timpul serviciului, are obligaţia să poarte o
identificare vizibilă, cel puţin numele firmei/societăţii de securitate privată. De asemenea trebuie să
poarte uniforma de serviciu/protecţie specifică firmei/societăţii private de securitate, care să fie
diferită de cea a forţelor de securitate publică ale statelor membre ale UE.
Folosirea armelor, câinilor de serviciu rămâne în competenţa autorităţilor naţionale ale
statelor membre ale UE.
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Definiţia securităţii private raportată la bunuri şi cea raportată la persoane aparţin
autorităţilor naţionale ale statelor membre ale UE.
Societăţile de securitate privată sunt afectate de faptul că legislaţia naţională este inadecvată
pentru serviciile de securitate privată şi mai ales în ceea ce priveşte formarea profesională bazată pe
calificări, care asigură competenţe, răspund pieţii securităţii private, în România şi la nivel
european.
Din cele prezentate mai sus se desprinde ideea fundamentală privind necesitatea stringentă a
actualizării/armonizării legislaţiei naţionale, din domeniul securităţii private la tendinţa general
europeană.
III. Standardizarea serviciilor de securitate privată
La nivel european, CoESS are preocupări constante privind standardizarea europeană a
sectorului de securitate privată, începând de la serviciile de securitate – dezvoltarea unui standard
de terminologii specifice în domeniul sistemelor de securitate electronică, transport valori,
securitatea aeroportuară, etc, până la standardizarea ocupaţiei profesionale din domeniu.
Şi în România se desfăşoară activităţi similare, atât pentru alinierea ocupaţiilor din sectorul
securităţii private la tendinţa general europeană, pentru aplicarea standardelor europene din
domeniu, cât şi elaborarea standardelor ocupaţionale păentru ocupaţiile dezvoltate.
Această activitate este foarte importantă atât pentru creşterea profesionalismului în domeniu,
cât şi pentru a asigura promovarea în carieră şi mobilitatea personalului pe piaţa muncii de
securitate privată europeană.
În scopul armonizării europene a reglementărilor şi standardizărilor pentru sectorul
securităţii private,la nivel european, CoESS a creat structuri şi desfăşurat activităţi specifice,
apelând pentru aceasta şi la mediul universitar.
După elaborarea şi aprobarea standardului privind terminologia utilizată în sectorul
securităţii private, s-au demarat procedurile pentru elaborarea de standarde şi pentru alte domenii
(ex. pentru securitatea aviaţiei, etc.).
În prezent s-a iniţiat un proces de standardizare europeană pentru sistemele de degradare a
bancnotelor cach. Comitetul de lucru a adoptat specificaţii generale şi proceduri text ca şi ghiduri
specifice pentru neutralizare, ireversibilitate şi sisteme de degradare a cernelurilor degradate. De
asemenea, au fost luate în considerare şi sistemele de degradare (neutralizare) a monedelor cach, în
primul rând pentru folosirea lor în operaţiunile de transport valori şi bancomate (ATM).
Referitor la standardul european privind supravegherea electronică, s-au dezvoltat normele
pentru centrele de monitorizare şi aspectele tehnice ale instalaţiei pentru alarmă.
Preocuparea majoră a sectorului securităţii private este armonizarea legislativă, elaborarea
standardelor profesionale pentru cele 18 ocupaţii dezvoltate şi pregătirea profesională a personalului
din sector. Se încearcă tot mai mult aplicarea sistemului ECVET – acumularea de credite şi
transferul competenţelor în formarea profesională.
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TRATATELE INTERNAŢIONALE DE SECURITATE
ÎNTRE INTENŢII ŞI REALITATE
Mariana ANCUŢ∗
Isabela ANCUŢ∗∗
The world never had needed more stability, rules and guidance, of working. The treaties of security always
constitued the step forward through which the states have been developed from the international relations and stability
point of view. But usually between intention and reality there is a wide gap called „interests” which can be a guide to
maintaining an extreme dangerous instability in the present world

În sensul larg al cuvântului, denumirea de tratat se dă oricărui acord sau înţelegere care se
încheie între membri ai comunităţii internaţionale şi care este destinată să producă efecte de drept
internaţional. Ca operaţie juridică, “tratatul” este un act juridic, definit, în general, a fi o înţelegere
încheiată între două sau mai multe state, prin care se determină drepturile şi obligaţiile lor reciproce
şi se stabilesc norme de conduită pe care ele se obligă să le respecte.
În practica dreptului diplomatic, după codificarea realizată în 1961 (Convenţia de la Viena),
tratatele internaţionale constituie una din sursele fundamentale ale dreptului internaţional implicit a
dreptului diplomatic, dat fiind că ele consacră acordul expres al statelor în ceea ce priveşte anumite
reguli care guvernează raporturile dintre ele.
Ordinea mondială stabilită la încheierea celui de al doilea război mondial a fost creată pe
criteriul înfruntării, în principal politico-ideologice, care opunea capitalismul liberal socialismului
colectivist. Perioada de 45 de ani numită şi perioada Războiului Rece a însemnat o perioadă de
luptă surdă în care fiecare dintre combatanţi nu a precupeţit nici un efort pentru a-şi asigura
supremaţia absolută sau măcar o parte cât mai mare din zona de influenţă. Pentru atingerea acestui
obiectiv ambele părţi au constituit cele mai mari alianţe militare din istorie: NATO şi Tratatul de la
Varşovia. Obiectivul declarat era menţinerea păcii dar instrumentul folosit era puterea militară.
Statistica arată că sfârşitul celui de al doilea război mondial a transformat industria de armament în
ceea mai profitabilă industrie din lume. Dacă iniţial doar cinci ţări, SUA, URSS, Marea Britanie,
Canada şi Suedia, aveau capacitatea de a produce armament de înaltă performanţă, în anii 80,
aproximativ 40 de ţări erau implicate în producţia de armament, în top aflându-se SUA, URSS,
Franţa, Marea Britanie, Italia, R.F.Germania, China, Israel, Suedia.De exemplu SUA are peste 1100
de întreprinderi importante cu peste un milion de salariaţi care lucrează în domeniul cercetării,
dezvoltării şi producţiei de arme de toate tipurile şi care aduce un venit de peste 70 miliarde de
dolari anual. În perioada 1945 – 1990 SUA şi URSS au deţinut peste 70% din vânzările mondiale de
arme., urmate de Franţa şi Marea Britanie cu 12-18 % din vânzările mondiale. Filiera americană
trimitea în direcţii precum: Israel, Somalia, Yemen, Sudan, Arabia Saudită, Kuweit, iar cea rusă în
direcţii precum zona Tratatului de la Varşovia, Cuba, Siria, Laos, Etiopia, Vietnam, Irak, Iran,
Liban.Conştiente de consecinţele celor două războaie mondiale şi mai ales de efectele bombelor de
la Hiroshima şi Nagasaki, ambele superputeri nu au utilizat niciodată armele nucleare una împoriva
celeilalte.Metode folosite în schimb au fost sancţiunile şi embargourile economice, petrolul,
alimentele, creditele şi datoriile externe şi mai ales propaganda. Este dovedit astăzi că perioada
1950 – 1960 a fost una din cele mai bune pentru URSS. Nu numai din punct de vedere economic,
creşterea economică a URSS era mult mai rapidă decât cea americană, dar în multe domenii ruşii se
dovedeau primii. De exemplu, primul sateliat lansat în spaţiu a fost SPUTNIK 2. Mai mult, politica
promovată de URSS convinsese nu numai Europa Centrală şi de Est de succesul comunismului dar
şi o bună parte din ţările lumii a treia de pe toate continentele. Situaţia Cubei este un astfel de
exemplu. După evenimentele din Vietnam, Iran şi Afganistan, administraţia americană va aproba
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dublarea cheltuielilor militare, lucru fără precedent în istorie. Natural că partea rusă va va trece la
acţiune, dar fără a avea însă o susţinere financiară reală. Prin urmare URSS va pierde controlul,
întâi a ţărilor sateliat şi apoi a sa însuşi, scindându-se. Perioada care a urmat, 1990-1992, a fost
denumită ca fiind „apogeul victoriei Occidentului” deşi analiştii politici astăzi reconsideră acest
lucru şi pun în discuţie faptul că poate URSS nu a dispus de la început de acele resurse şi doar
propaganda americană a dat dimensiuni gargantueşti unui stat comunist, e adevărat de o întindere
teritorială uriaşă. Alţi specialişti spun că tocmai declinul cheltuielilor militare din perioada 1985 –
1990, la 1,3 % din PIB-ul ţărilor lumii, ar fi trebuit să fie un semn al transformărilor viitoare.
Logica dezarmării a făcut ca negocierea privind renunţarea la un sistem de arme sau
limitarea cantitativă ori calitativă a acestora să fie determinată de întrepătrunderea anumitor interese
de ordin intern, regional sau global. În acest sens cu cât sporeşte numărul statelor participante la
procesul de dezarmare, variabilele sus menţionate se înmulţesc ceea ce duce, evident, la
complicarea procesului de dezarmare. Nu ar fi o exagerare dacă am spune că procentul de implicare
în negocieri decurge direct din evaluările de securitate sau poate fi determinat de perspectiva
obţinerii unor avantaje economice sau politice. În acelaşi mod, statele pot manifesta reticenţă faţă de
acest proces dacă acest lucru le poate diminua accesul pe pieţe externe cu anumite arme şi
tehnologii. Interesele politice cuprind strângerea relaţiilor cu state bine determinate în cadrul
alianţelor la nivel regional, pentru stabilirea raporturilor de forţe sau a poziţiei dominante,
consolidarea autorităţii interne, chiar mărirea şanselor din punct de vedere electoral. Practica
demonstrează că marile puteri s-au aflat, în general, la baza tratatelor de dezarmare şi au exercitat o
influenţă determinantă în procesul de negocieri sau pe parcursul aplicării acordurilor. De asemenea,
asimetria de interese şi de forţe determină dezechilibrul tratatelor de dezarmare. De exemplu,
tratatul de neproliferare stabileşti seturi distincte de obligaţii, odată pentru state nucleare sau state
neposesoare de arme nucleare.Sub aspectul principiilor generale sunt stabilite obligaţii care vizează
prioritar anumite state părţi. Un exemplu elocvent ar fi Tratatul care vizează spaţiul extra
atmosferic, respectiv statutul Lunii, şi la care nu pot lua parte decât acele state care au tehnologia
necesară ajungerii pe acest astru. Alt exemplu ar fi cel al statelor care posedă influenţă într-o anume
zonă sau regiune şi prin urmare pot impune condiţii privind atât negocierea cât şi procesul
decizional: Convenţia care interzice folosirea armelor chimice stabilea că în Consiliul executiv al
organizaţiei specializate în acest domeniu pot face parte doar acele state care nu numai că posedă o
industrie dezvoltată dar care au şi o pondere importantă pe piaţa produselor chimice. Concluzia nu
poate fi decât una: marile puteri vor ocupa permanent locuri importante în cadrul organismelor
internaţionale care au ca obiect negocierea acordurilor respective. Istoric vorbind, prea puţine sunt
acele acorduri care s-au încheiat în timpul desfăşurării convenţiilor sau conferinţelor. Majoritatea
covârşitoare a acordurilor au avut la bază un proces îndelungat şi, de prea multe ori, foarte
complicat, de negociere.
Perioada Războiului Rece ne-a arătat că negocierile care s-au purtat nu au presupus limitarea
arsenalului militar existent în posesia unui stat ci asumarea angajamentului de a se abţine de la
achiziţionarea sau utilizarea unui anume tip de armament sau echipament militar.
Anii 70 şi 80 continuă procesul început în 1960 şi pot fi consideraţi ca fiind anii în care se
pun bazele stopării înarmărilor. Aici putem menţiona Tratatul privind Reducerea Armamentului
Strategic (SALT 1 şi SALT 2) prin care s-a iniţiat procesul de încetinire a cursei înarmărilor şi s-au
adoptat reglementări referitoare la limitarea arsenalului şi utilizării rachetelor balistice strategice şi
defensive. Au urmat alte două tratate importante, Test Ban Treaty şi The Peacful Nuclear Explosion
Treaty, care reglementează regimul exploziilor nucleare subterane, fiind interzis orice alt mediu
pentru testarea echipamentelor nucleare, militare sau nu. Alt progres l-a constituit Tratatul din 1987
cu privire la arsenalele nucleare cu rază medie de acţiune precum şi semnareab în 1990 a Tratatului
privind reducerea armelor strategice STRAT I. Urmare acestui tratat armele nucleare ofensive au
fost retrase din Balcani şi din Kazahstan, iar Ucraina a pornit eliminarea lor. La 17 luni de la
semnarea tratatului START I se semnează Tratatul privind reducerea rachetelor balistice
intercontinentale START II, tratat care de fapt înseamnă reducerea substanţială a resurselor alocate
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armelor strategice ofensive şi de creştere a stabilităţii şi securităţii pentru ambele părţi semnatare.
Din păcate START II a rămas la faza ratificării.
Cadrul legislativ existent în prezent vizează restricţionarea folosirii, limitarea numărului sau
reducerea efectelor armelor convenţionale asupra oamenilor şi mediului. S-a pornit de la
Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907, privind reglementarea paşnică a conflictelor, şi de la
Protocoalele din 1977, referitoare la protecţia victimelor conflictelor armate, şi în 1979 o Conferinţă
specială O.N.U. a fost convocată pentru rezolvarea problemelor ridicate de aşa-numitele „arma
inumane”. Există însă un paradox în această situaţie: când putem considera o armă „umană” ? Sau
le putem considera mai puţin inumane dacă avem în vedere deosebirile substanţiale între efectele
diferitelor tipuri de arme asupra combatanţilor sau populaţiei civile ?
În 1980, a doua Conferinţă a dus la adoptarea Convenţiei privind interzicerea sau
restricţionarea folosirii anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca fiind excesiv de
vătămătoare ori ca lovind fără discriminare (CCW). Tratatul va intra în vigoare la 2 decmbrie
1983, împreună cu cele trei protocoale adiţionale originare: Protocolul I care interzice folosirea
armelor al căror efect primar este rănirea cu fragmente care, în corpul uman, nu pot fi detectate cu
raze X, Protocolul II care interzice folosirea minelor, armelor-capcană şi altor dispozitive, şi
Protocolul III care se referă la folosirea armelor incendiare. În anul 1996 Convenţiei îi va fi
modificat Protocolul II şi va fi adăugat un nou Protocol, numărul IV, privind interzicerea armelor
cu laser care provoacă orbirea permanentă. Alte progrese vor fi înregistrate în 2001, la cea de a
doua Conferinţă de evaluare a aplicării CCW, când atât Protocoalele II şi IV vor suferi noi
modificări. România semnează CCW la 8 aprilie 1982 şi depune instrumentele de ratificare 13 ani
mai târziu, la 26 aprilie 1995. În 2002 se va încheia un nou protocol, Protocolul privind muniţiile
neexplodate( adoptat în noiembrie 2003) datorită în parte şi campaniei făcute de către O.N.U. cu
privire la victimele făcute de muniţiile neexplodate sau abandonate. Se consideră ca muniţiile
neexplodate au cauzat mai multe victime după încheierea conflictului, decât minele anti-personal.
Pe de altă parte aceleaşi statistici O.N.U. au stabilit că stocurile totale de mine se cifrează la circa
250.000.000. CCW a atras la început un număr relativ redus de ţări şi doar conferinţa de la Ottawa,
cunoscută mai bine sub denumirea de „Procesul Ottawa” a dus la schimbări semnificative în
domeniul controlului minelor anti-personal.
Se consideră că au fost distruse aproximativ 20 de milioane astfel de arme, ţări NATO ca
Marea Britanie, Franţa şi Germania raportând distrugerea completă a stocurilor de care dispuneau.
Esenţial este însă că din cadrul acestei convenţii lipsesc 3 membri permanenţi ai Consiliului de
Securitate şi anume, S.U.A., Rusia şi China. Alţi actori importanţi pe scena geopolitică care lipsesc
din cadrul convenţiei sunt: India, Pakistan, Afganistan, Iran, precum şi majoritatea ţărilor din
Orientul Mijlociu. Din zona europeană, Turcia nu a semnat, iar Ucraina, Grecia şi Polonia deşi au
semnat, totuşi nu au ratificat.
O iniţiativă apărută în anii 70, ca urmare a destinderii între cele două blocuri, a dus la
deschiderea negocierilor (octombrie 1973) privind reducerea capacităţilor militare convenţionale ale
membrilor acestor blocuri. Numite oficial Reduceri reciproce şi echilibrate ale forţelor (MBFR),
negocierile au avut la bază interese de ambele părţi: NATO considera vitală o eventuală înţelegere
cu Pactul de la Varşovia pe tema reducerii forţelor convenţionale, iar pe de altă parte Uniunea
Sovietică era de acord cu începerea negocierilor în schimbul concesiei occidentale cu privire la
recunoaşterea status-quo-ului teritorial postbelic în Europa. România va fi alături de Bulgaria,
Danemarca, Grecia, Ungaria, Italia, Norvegia şi Turcia, invitat cu statut special. Cele patru state
membre ale Tratatului de la Varşovia, reprezentante la negocieri (Cehoslovacia, RDG, Polonia şi
URSS) au propus un proiect care viza reducerea forţelor şi armamentului în trei etape: 20.000 de
oameni de fiecare parte în primii doi ani, 5% din rest anul următor şi încă 10% până în anul 1977.
Statele NATO vor prezenta o contra-propunere: reducerea să se facă în două etape, la început să fie
15% din forţele SUA şi URSS staţionate în Europa centrală, apoi să se ajungă la un număr limită de
700.000 oameni pentru fiecare bloc. Deoarece negocierile staţionau, NATO revine în 1975 cu o
nouă propunere: retragerea a 1000 focoase nucleare şi 90 vehicule de transportare la ţintă în
schimbul retragerii a 68.000 de oameni şi 1700 tancuri ruseşti. Blocul de la Varşovia va cere în
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schimb reducerea egală a vehiculelor de transport la ţintă a armelor nucleare şi „îngheţarea”
celorlalte sisteme nucleare amplasate în aria MBFR. Principalii protagonişti au urmărit de la început
obiective politice diametral opuse ceea ce a avut efecte negative asupra negocierilor. NATO dorea
limitări colective, la nivel de alianţă, Pactul de la Varşovia insista pe limitări individuale, SUA
dorea diminuarea influenţei URSS asupra statelor satelit, URSS dorea să submineze coeziunea
NATO şi să reducă forţele americane în Europa. În 1986, au fost făcute noi încercări din partea
occidentală, propuneri care se vor găsi în Tratatul CFE. Refzul URSS va duce la închiderea oficială
în februarie 1989 a convorbirilor MBFR. În martie 1989, la Viena vor fi deschise noi negocieri pe
tema forţelor convenţionale. De data asta, la cererea SUA, erau invitate toate statele NATO şi ale
Pactului de la Varşovia, iar discuţiile se desfăşurau sub egida CSCE. Obiectivele vizate au fost însă
influenţate de contextul politic şi de schimbările ce au avut loc. Pe măsura descompunerii Pactului
de la Varşovia, ţările est-europene au început să acţioneze independent, luând în considerare atât
inspectarea ţărilor NATO cât şi a U.R.S.S. La sfârşitul anului 1990, negocierile se finalizează şi la
Paris se semnează Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa, cunoscut sub acronimul
CFE. România va semna tratatul la 19 noiembrie 1990 şi va depune instrumentele de ratificare la
21 aprilie 1992. Punctele slabe al acestui tratat îl constituie aria de aplicare, limitată, faptul că
armamentele navale nu sunt obiect al controlului precum şi limitele destul de ridicate pentru
armamentele implicate. Dificultăţile întâmpinate la discuţiile privind definirea limitelor personalului
forţelor armate va duce la demararea unor negocieri separate finalizate în 1992 prin Actul de
încheiere a negocierilor vizând efectivele forţelor armate convenţionale din Europa (numit şi
Acordul CFE-1A), acord cu caracter politic bazat pe înţelegerile intervenite în cadrul CSCE.
Destrămarea U.R.S.S. a făcut inoperabile limitele stabilite de CFE şi cotele de inspecţie.
Pentru restabilirea ordinii necesare aplicării tratatului, statele ex-sovietice adoptă la 15 mai 1992,
Declaraţia de la Taskent, prin care se fixează cotele de TLE pentru fiecare din ele. Conferinţa de la
Oslo, din 5 iunie 1992, modifică Tratatul funcţie de numărul sporit de state părţi şi realocă
cantităţile de TLE între ţările CSI (Documentul de la Oslo).
Anul 1993 va însemna semnarea Tratatuluui CFE Adaptat de către 30 de state, eliminânduse referirile la URSS şi la Pactul de la Varşovia şi stabilindu-se limitări pe baze naţionale ale celor
cinci categorii de armament. Din punct de vedere politic semnarea acestui tratat înseamnă aplicarea
efectelor angajamentelor unilaterale asumate de Alianţă în cadrul Actului fondator NATO – Rusia
(1997) în ceea ce priveşte staţionarea permanentă de forţe armate semnificative pe teritoriul noilor
membri. Important la aceste tratate îl constituie măsurile de reducere stabilite. Tratatul nu limitează
însă echipamentele similare TLE (numite şi look-alike) dar acestea se notifică şi pot face obiectul
inspecţiilor.
Alt tratat care va fi semnat în 1992, sub egida CSCE, la Helsinki este Tratatul asupra
Cerului Deschis (Open Sky Treaty) şi preconizează un regim de zboruri reciproce de observare
aeriană, efectuate de avioane neînarmate, în scopul promovării încrederii, predictibilităţii şi
stabilităţii. România a depus instrumentele de ratificare la 5 iunie 1994.
Acordul general cadru de la Dayton este considerat tot un mod de control al dezarmării,
unul regional desigur, deoarece punea capăt conflictului bosniac şi crea un nou stat suveran alcătuit
din două entităţi. Acordul a fost semnat la Paris, la 14 decembrie 1995, intrând în vigoare în aceeaşi
zi .
Există o particularitate esenţială în cadrul acestor tratate şi acorduri: nu se interzice
modernizarea echipamentelor convenţionale. Evident, modernizările sunt notificate celorlalte părţi
dacă se încadrează în definiţia TLE sau figurează pe lista cuprinsă în Protocolul asupra tipurilor
existente de arme (supus actualizărilor). Practic de această prevedere a tratatului se foloseşte Rusia
şi se sustrage inspecţiilor CFE. Ultimele discuţii purtate la Bruxelles au indicat clar tendinţa
Federaţiei Ruse de a efectua modernizarea stocului convenţional şi sustragerea acestuia de la
control prin invocarea liste cu definiţiile TLE. Îngrijorător este faptul că şi alte state, din est,
manifestă aceeaşi tendinţă.
Analizând tratatele, acordurile, convenţiile internaţionale încheiate putem distinge
următoarele particularităţi în dinamica acestora. În primul rând armele nucleare au fost vizate cu
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prioritate, semnarea tratatelor sau convenţiilor respective ducând la încheierea unor tratate prin
care să se creeze zone denuclearizate, fie locuite sau nelocuite (cazul Antarcticii). Prima zonă
declarată liberă de arme nucleare a fost America de Sud, în 1967, prin Tratatul de la Tlatelolco (în
parte şi datorită crizei rachetelor din Cuba). În anul 1975 a fost creat cadrul juridic necesar care să
ofere principiile călăuzitoare pentru crearea zonelor denuclearizate. Pornind de la aceste principii se
extinde treptat aria geografică a zonelor denuclearizate: America Latină (Tratatul de la Rarotonga1985), Pacificul de Sud (Tratatul de la Bangkok-1995) şi Africa (Tratatul de la Pelindaba – 1996).
Prevederile existente în aceste tratate sunt cuprinse şi tratatele referitoare la Antarctica (1959),
spaţiul extraatmosferic (1967) şi fundul mărilor şi oceanelor (1971). Pasul următor l-a constituit
limitarea respectiv încetarea experienţelor nucleare (Tratatul PTBT respectiv TBT). Se poate
observa că „vârful” în dinamica acestor tratate a constituit-o perioada 1960-1980.
Putem considera armele chimice şi biologice ca fiind următoarele. Paradoxal, în acest
domeniu progresul a fost realment radical. S-a pornit de la Protocolul din Geneva din 1925
(proaspete fiind consecinţele folosirii armei chimice în primul război mondial) şi s-a ajuns la
Convenţia asupra interzicerii perfecţionării, producerii şi stocării armelor bacteriologice şi cu
toxine, precum şi asupra distrugerii lor ( BWC-1972) precum şi la Convenţia privind interzicerea
dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (CWC-1993).
Problema care o ridică aceste arme este aceea că folosirea lor într-un război simetric (Irak-2000)
poate produce pagube ambelor tabere. Din păcate realitatea demonstrează că aceste arme sunt
folosite,în prezent, în cantităţi reduse, de către terorişti.
Armele convenţionale, aşa cum se vede, ridică cele mai mari probleme. Practic, limitarea
cantitativă sau reducerea lor a reprezentat subiectul a numeroase acorduri, convenţii dar şi tratate.
Situaţia actuală, când Rusia a ridicat deja obiecţiuni privind caducitatea acestui document
internaţional ne arată deosebita importanţă a acestui tip de armament. Putem spune că „vârful” în
dinamica acestor tratate l-a reprezentat perioada 2000 – 2005, perioadă în acre a fost redusă o
cantitate apreciabilă de armament. Problema care se ridică în acest caz este faptul că armamentele şi
echipamentele militare sunt supuse transformărilor, modernizărilor. Documentul internaţional
limitează o gamă specificată de tipuri de armament, din această categorie nefăcând parte
armamentul digitalizat, de ultimă oră.
Dezarmarea şi sistemul juridic aferent acestui domeniu se poate studia din două puncte de
vedere: în primul rând putem vorbi de acorduri şi tratate încheiate având în vedere letalitatea tipului
respectiv de armament, iar în al doilea rând de acorduri şi tratate încheiate pe anumite zone sau
regiuni. De exemplu, când vorbim de letalitatea tipului de armament avem în vedere Tratatul de
neproliferare a armelor nucleare. Având în vedere acelaşi criteriu putem împărţi armele în două
tipuri: arme neconvenţionale şi arme clasice.
Practica juridică apreciază că armele neconvenţionale sunt : armele nucleare, armele chimice
şi biologice, iar armele clasice sunt cele uzuale din dotarea unei armate (inclusiv muniţia folosită).
Recapitulând cele prezentate anterior, spunem că armele nucleare sunt considerate ca cele
mai importante datorită forţei distructive mai ales după ce folosirea lor a arătat opiniei publice
efectele acestor arme. În 1946, Statele Unite au propus Organizaţiei Naţiunilor Unite un plan pentru
crearea unui organism internaţional responsabil pentru gestionarea şi controlul acestui armament.
La aceea dată U.R.S.S. a propus în contrapartidă o iniţiativă proprie pentru încheierea unei
convenţii privind interzicerea acestor arme. Negocierile asupra unui tratat de neproliferare au
început însă în 1961, dar abia în 1968 a fost deschis spre semnare, simultan, la Londra, Moscova şi
Washington, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (NPT).Tratatul intră în vigoare la 5 martie
1970, România ratificând acest tratat la 4 februarie 1970. Prin intrarea într-un regim de
denuclearizare, statele semnatare ajung la realizarea zonelor denuclearizate: America de Sud,
Pacificul de Sud, Asia de sud-est, Africa.
Deoarece experienţele cu arma nucleară au continuat s-a pus problema încetării acestora sau,
având în vedere neînţelegerile dintre statele participante la discuţii, verificarea statelor care posedă
acest tip de arme şi limitarea numărului de experienţe la care are dreptul un stat membru. Rezultatul
negocierilor a dus la încheierea în 1963 a Tratatului de interzicere a experienţelor cu arma nucleară
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în atmosferă în spaţiul extraatmosferic şi sub apă (P.T.B.T.). În 1996 a fost încheiat Tratatul de
Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBT). Alt tip de arme care ridică probleme
importante îl reprezintă armele chimice şi biologice. În acest domeniu progresul a fost mai rapid,
mai ales datorită faptului că folosirea armei chimice în Primul Război Mondial a arătat tuturor
beligeranţilor în conflict efectele dezastruoase atât asupra oamenilor cât şi a mediului.
La Geneva, în 1925, a fost semnat Protocolul privind atât arma chimică cât şi arma
biologică, protocol ce viza eliminarea acestor tipuri de arme, insituindu-se în acest sens mecanisme
internaţionale de verificare a statelor posesoare. În Tratatul de la Versailles se va reafirma
interdicţia privind folosirea gazelor otrăvitoare, în special interdicţia impusă Germaniei de a
produce sau importa asemenea substanţe. Prevederi identice au fost introduse în tratatele care se vor
semna cu Austria, Ungaria şi Bulgaria. Tot la Geneva, în 1925, a fost încheiat Protocolul privind
interzicerea folosirii, în război, a gazelor asfixiante, otrăvitoare şi a altor gaze, în acest protocol
fiind incluse şi metodele bacteriologice de ducere a luptei, propunere făcută de Polonia. Din păcate,
istoria a demonstrat ulterior că atât Protocolul nu a fost respectat de nici un stat membru (de
exemplu Italia fascistă va folosi gazele otrăvitoare în războiul etiopian).
Abia în 1972, la 10 aprilie, Convenţia asupra interzicerii perfecţionării, producerii şi stocării
armelor bacteriologice şi cu toxine, precum şi asupra distrugerii lor (BWC) a fost deschisă spre
semnare, simultan, la Londra, Moscova şi Washington. România va semna în 1972 Convenţia şi va
depune instrumentele de ratificare în 1979. Convenţia va intra în vigoare în anul 1975. Cu toate că
efectele acestor arme s-au văzut în ambele războaie mondiale, că lumea ştiinţifică avertizează
permanent asupra efectelor folosirii acestora, realitatea este că ele au o valoare ridicată din punct de
vedere al impactuluir psihologic, în special asupra populaţiei civile.Un exmplu ar fi panica creată în
S.U.A. datorită antraxului.
Armele chimice, din punct de vedere militar, sunt considerate ca având un nivel valoric
ridicat, utile pe câmpul de luptă (cazul luptelor din Golf) şi prin urmare multe state aplică programe
chimice ofensive. Prin urmare, o atenţie mare în cadrul negocierilor s-a acordat, în condiţiile
imposibilităţii ajungerii la un acord, la verificarea statelor care dezvoltă aceste programe.
Elementele cheie în cazul acestui armament, imediat după 1918, îl va constitui obligaţia de a nu
produce, de a nu dezvolta, de a stoca arme chimice şi derivate ale acestora, distrugerea stocurilor
existente şi dezafectarea instalaţiilor de producere. În 1984 Statele Unite vor prezenta un proiect de
convenţie al cărui scop principal îl constituia realizarea de inspecţii specializate pe teritoriul statelor
părţi, inspecţii ce vizau respectarea sau nu a obligaţiilor asumate prin Convenţie. U.R.S.S. va
respinge categoric iniţiativa. Marea Britanie va avansa conceptul de „acces controlat” dar nici
această iniţiativă nu va avea un efect pozitiv. În 1989 va fi semnată Declaraţia finală a Conferinţei
de toate cele 140 de state membre. Anul 1993 va aduce adoptarea de către Adunarea Generală a
O.N.U. a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice
şi distrugerea lor (CWC). România va depune instrumentele de ratificare la 15 februarie 1995.
Pentru armele clasice, procesul de dezarmare va decurge anevoie. În primul rând, Tratatul de
la Versailles va impune condiţii statelor învinse cu privire la posibilitatea producerii şi stocării de
armament şi distrugerea unei cantităţi insemnate din echipamentele militare existente, în special
pentru Germania. Datorită numărului mare de tipuri de armament implicat, s-a urmărit
restricţionarea folosirii lor, limitarea numărului sau reducerea efectelor armelor convenţionale
asupra oamenilor sau mediului. Putem aminti aici Convenţia privind interzicerea sau restricţionarea
folosirii anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca fiind excesiv de vătămătoare ori ca
lovind fără discriminare (CCW) din 1980, apoi Tratatul pentru Forţele Armate Convenţionale în
Europa, Tratatul Cer Deschis, Documentul de la Viena, Documentul privind Armele Mici şi
Armamentele Uşoare, Tratatul C.S.B.Ms-Măsurile de Consolidare a Încrederii şi a Mediului de
Securitate.
Datorită evenimentelor din Kosovo în 2003 au început negocierile referitoare la încheierea
Protocolului privind muniţiile neexplodate. Un alt subiect l-au constituit minele anti-personal
datorită şi accentuării crizei globale produse de acestea, care duce la creşterea permanentă a
numărului victimelor. Datorită eşecului Conferinţei de Dezarmare s-a recurs la o modalitate de
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rezolvare a dilemei, numită „procesul de la Ottawa”, şi care a constat în organizarea în Canada, în
1996, a unei conferinţe la care au participat şi numeroase organizaţii non-guvernamentale, scopul
declarat fiind interzicerea minelor până în 2000. În 1997 se semnează, tot la Ottawa, Convenţia
privind interzicerea folosirii, stocării, producerii şi transferului minelor anti-personal şi a distrugerii
acestora. România depune instrumentele de ratificare la 30 noiembrie 2000. În prezent, mai multe
state membre NATO printre care Marea Britanie, Franţa şi Germania au declarat public distrugerea
completă a stocurilor pe care le deţineau. Dintre semnatare lipsesc însă Statele Unite, Rusia şi
China, precum şi majoritatea statelor din Orientul Mijlociu.
Un punct sensibil îi reprezintă producţia militară strategică datorită dezvoltării tehnologice
din ultimii ani şi care a început să includă o serie de produse militare aflate la graniţa dintre
convenţional şi strategic. Tratatul de Reducere şi Limitare a Armelor Strategice din 1991 prevedea
reducerea substanţială a numărului de focoase nucleare existente, fără afectarea mediului
înconjurător. Cifrele recente arată că SUA nu a respectat cotele anuale prevăzute pentru reducere.
Referitor la interzicerea utilizării, stocării şi producerii armamentelor este important să amintim că
rezoluţiile ONU, deşi nu li s-a recunoscut forţa obligatorie, constituie o modalitatea de presiune
importantă în elaborarea şi negocierea tratatelor din doemniul dezarmării. Practica demonstrează că
o serie de rezoluţii ale Adunării Generale a ONU s-au impus ca jaloane de referinţă în procesul
deliberativ pe tema dezarmării, deseori exercitând o „presiune pozitivă” în etapa iniţierii de tratative
sau pentru deplocarea unor aspecte sensibile şi ajungerii la un acord. Apelul la încheierea tratatelor
este un alt aspect major în cadrul rezoluţiilor ONU. Statele sunt invitate să adere sau să ratifice un
tratat pentru ca acesta să poate intra în vigoare. Au existat cazuri, rare e adevărat, când apelul ONU
a fost restrâns, vizând doar acele state a căror participare era esenţială pentru buna aplicare a unui
anumit acord. Protocoalele I şi II ale Tratatului de la Tlatelolco reprezintă un astfel de exemplu. În
condiţiile când apelul rămâne fără răspuns, Adunarea Generală se poate exprima mai direct,
nominalizând statele care ezită să acceadă la protocol, acord sau tratat.
Evenimentele petrecute de la începutul acestui an subliniază că poate este momentul când
statele membre sau nemembre la vreuna din alianţe să reconsidere lista armamentelor şi
echipamentelor supuse prevederilor documentelor internaţionale, în sensul măririi listei supuse
controlului organizaţiilor internaţionale de securitate. Este evident că transformările globale,
numărul crescut de conflicte interstatale, noul tip de război care s-a conturat, fac ca deseori să se
pună problema caducităţii tratatelor sau acordurilor internaţionale care guvernează acest domeniu.
Iar concentrarea eforturilor tuturor statelor dar şi a organizaţiilor guvernamentale sau nonguvernamentale să se facă pe noua tehnologie de război.
Încă de la constituire, obiectivele principale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au fost
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni în baza
respectării principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele,
să realizeze cooperarea internaţională prin rezolvarea problemelor internaţionale din diverse
domenii, „să fie un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor către atingerea acestor
scopuri comune”.
ONU a organizat de-a lungul timpului mai multe formuri mondiale în care s-au discutat
problemele dezarmării, cele principale fiind Primul Comitet al Adunării Generale şi Comisia ONU
pentru dezarmare. Problemele discutate au fost legate de interzicerea experienţelor nucleare,
exercitarea controlului armamentelor în spaţiul cosmic, interzicerea armelor chimice, dezarmarea în
domeniul nuclear şi cel al armamentelor convenţionale, înfiinţarea de zone denuclearizate,
reducerea bugetelor militare şi de stabilirea unor măsuri eficiente pentru întărirea securităţii
internaţionale.
Conferinţa asupra dezarmării se ocupă cu negocierea multilaterală a acordurilor privind
controlul armamentului şi dezarmarea. Cuprinde 66 de membrii, inclusiv cele cinci puteri nucleare:
China, Franţa, Rusia, Marea Britanie şi SUA. Deşi nu este oficial o organizaţie a ONU, importanţa
pe care o este deosebită. Rezoluţiile adoptate de Adunarea Generală solicită de multe ori
Conferinţei să se ocupe cu soluţionarea anumitor probleme legate de dezarmare. Anual Conferinţa
prezintă rapoarte Adunării Generale.
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În ceea ce priveşte iniţiativele de pace şi cooperare regională şi zonală în Europa, nu puţini
sunt analiştii care consideră că reala cooperare regională şi zonală, mai ales în Europa de Sud-Est a
început abia în perioada 1993 – 1995. Putem enumera aici: Iniţiativa Central Europeană (ICE),
Acordul /Spaţiul Central European de Liber Schimb (CEFTA), Cooperarea Economică a Mării
Negre (OCEMN), Cooperare Balcanică/Procesul de Cooperare Sud-Est Europeană (SEECP),
Procesul de Stabilitate şi Bună Vecinătate în Sud-Estul Europei (procesul Royaumont), Iniţiativa de
Cooperare în Sud-Estul Europei ( SECI), Reuniunile Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei
(SEDM) pentru dimensiunea de apărare şi încredere reciprocă, Procesul de Cooperare Dunăreană
etc.
Despre tratatul CFE putem aminti că priveşte dezarmarea şi controlul armamentelor în
Europa pentru a înlocui confruntarea militară cu cooperarea militară şi pentru realizarea unui
echilibru stabili şi sigur al forţelor armate la un nivel cât mai scăzut prin : diminuarea şi reducerea
unor categorii de armament şi tehnică de luptă cu capacitate ofensivă limitată; plafoanele generale
pentru fiecare stat sau grup de state se vor realiza în cel mult 40 de zile de la intrarea în vigoare a
Tratatului; modificarea nivelurilor maxime se va putea face numai cu respectarea unor condiţii
foarte stricte; realizarea unui echilibru strategic în Europa şi eliminarea dezechilibrelor regionale;
asigurarea „suficienţei defensive” pentru fiecare stat sau grup de state; acceptarea unor măsuri
pentru aplicarea corectă şi oportună a prevederilor tratatului.
Actul Final privind efectivele forţelor armate convenţionale din Europa
(CFE-1A) completează tratatul CFE şi vizează să reglementeze limitarea ori reducerea efectivelor
militare la: forţele terestre şi aeriene; organele de conducere centrală; structurile care deţin
armament şi tehnică de luptă limitate; rezerviştii chemaţi în cadrul forţelor armate pentru o perioadă
continuă mai mare de 90 de zile.
Documentul de la Viena privind măsurile de creştere a încrederii şi securităţii cuprinde
măsuri de: reducerea riscului de conflict armat; dezvoltarea contactelor militare; notificarea şi
observarea anumitor activităţi militare; limitarea amplorii frecvenţei şi simultaneităţii activităţilor
militare; arealizarea anuală a schimbului de informaţii; stabilirea unui regim de verificare (evaluare,
informaţii).
Toate cele trei documente internaţionale sunt parte integrantă a OSCE în procesul
dezarmării, controlului armamentelor, creşterii şi securităţii. Prevederile tratatelor pe lângă
prblematica diplomatică se referă strict la măsurile din domeniul militar adică la notificarea,
observarea, verificarea, limitarea, consultarea în legătură cu activităţile militare obişnuite şi
neobişnuite în baza realizării schimbului de informaţii militare.
Schimbul de informaţii se referă la politica de apărare, procedurile naţionale de planificare a
apărării, politica de personal, planificarea forţelor, bugetele militare pentru cinci ani fiscali,
cheltuielile de apărare în anul precedent etc. Tot în cadrul informaţiilor schimbate se au în vedere
transferurile de armamente convenţionale şi tehnologie asociată. Se consideră informaţii de maximă
importanţă: elementele relevante pentru ţara de destinaţie a transferurilor; evitarea deteriorării
stabilităţii şi securităţii regionale în urma transferurilor; încadrarea oricărui transfer în normele
internaţionale şi ale OSCE.
Statisticile referitoare la exportul de armament arată că aceste vânzări continuă într-un ritm
accelerat, parteneri fiind nu numai actorii statali ci şi cei non-statali. De remarcat este că în anul
2005 Rusia a ocupat primul loc în vânzarea de armament, devansând SUA, principalul său
competitor.Pe de altă parte, în condiţiile în care guvernul american sporise bugetul de apărare, a
avut loc o adevărată ofensivă a companiilor americane asupra pieţelor europene şi din celelalte zone
ale lumii (cazul avionului de luptă F-35). Dinamica globală a armamentului lucrează înt-un sistem
ierarhizat potenţialele militar-tehnologice ale diferitelor categorii de state, sistemul făcând referire
la patru eşaloane distincte de state:
1. funizorii din primul eşalon reprezentat de inovatorii în tehnologia militară;
2. importatori de sisteme şi tehnologii militare;
3. furnizori din al treilea eşalon reprezentat de cei care reproduc şi preiau tehnologiile şi
echipamentele militare deja existente;
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4. beneficiarii din al patrulea eşalon adică cumpărătorii de armament.
Impulsionate de stagnarea pieţelor interne, multe companii au ales să-şi deschidă sucursale
în străinătate.De exemplu, compania Junkers construia bombardiere în Suedia, iar Krupp realiza
submarine în Olanda. Nu ne putem opri să nu constatăm că cota cheltuielilor militare occidentale
este în continuare mare comparativ cu total mondial. Iar paradoxul este că deşi cheltuielile pentru
apărare sunt date de state ca fiind în scădere, totuşi competiţia pentru export este din ce în ce mai
acerbă. De aceea sistemul transferurilor de armament indică în continuare o piaţă orientată spre
cumpărători, iar acest comerţ implică răspândirea sistemelor de arme avansate şi a armelor cu
putere distructivă fără precedent. Majoritatea armamentelor trimise în ţările în curs de dezvoltare
sunt de fabricaţie recentă, nu din stocuri. Iar un număr tot mai mare de state achiziţionează
capacităţi militare avansate ( de exemplu sisteme de rachete sol-aer, avioane de vânătoare şi nave de
suprafaţă).
ACT (Arms Control Trade) menţiona în raportul pe anul 2004, că pe piaţa armamentelor, au
fost încheiate contracte în valoare de peste 37 miliarde dolari, cu 8 miliarde dolari mai mult decît
anul anterior, creşterea datorându-se Indiei, Israelului, Rusiei şi Marii Britanii. Aceeaşi asociaţie
arată următoarele statistici privind traficul de arme:
- Valoarea totală a transferurilor de arme convenţionale: 34, 75 miliarde dolari.
- Vânzări autorizate de arme mici: cca. 4 miliarde dolari;
- Vânzări ilicite de arme mici: 10 – 20 % din totalul vânzărilor de arme mici;
- Numărul de ţări producătoare de arme mici: 92
- Numărul de companii producătoare de arme mici: 1249.
După cum se poate vedea nu se poate vorbi despre eficienţă în privinţa scăderii cantităţii de
echipament militar produs, poate doar de o îngrădire a producţiei de armament nuclear.
Tratatul CFE a prezentat, la încheierea, un pas uriaş pentru negocierile privind coborârrea
nivelului general al înarmărilor continentale. Au existat, din partea tuturor semnatarilor, o serie de
concesii urmare a negocierilor purtate înainte. Nu se poate spune că există scăpări dar, de exemplu,
nu regăsim în lista armamentelor supuse controlului echipamentele navale. Astăzi numărul celor
care consideră tratatul caduc este tot mai mare. Motivele sunt multe şi diverse. De exemplu tratatul
priveşte un număr de cinci categorii de armamente considerate indispensabile acţiunilor militare
ofensive. Pentru România, studiul efectivelor militare arată un impact îngrijorător pentru
capacitatea de apărare a României. Dacă în 1992 România dispunea de o armată formată din
255.299 militari adică de 1070 militari la 1000 kilometri pătraţi, în anii următori efectivul a ajuns la
960 militari la 1000 kilometri pătraţi. Asta comparativ cu ţările vecine care prezintă următoarea
dinamică:
- Ucraina – 1992 = 840 militari la 1000 km² ; 2005 = 740 militari la 1000 km².
- Bulgaria – 1992 = 1590 militari la 1000 km²; 2005 = 930 militari la 1000 km².
- Ungaria – 1992 = 1400 militari la 1000 km²; 2005 = 1070 militari la 1000 km².
În ceea ce priveşte armamentul şi tehnica de luptă, putem face următoarea evaluare: în 1992
România dispunea de 10.500 mijloace de luptă adică un raport de 41 bucăţi la 1000 km². După
punerea în aplicare a prevederilor tratatului România a rămas cu 5.500 mijloace de luptă adică 23
bucăţi la 1000 km², comparativ cu Bulgaria cu 50 bucăţi la 1000 km² sau cu Ungaria cu 36 bucăţi la
1000 km². Cifrele ne indică cel mai dezavantajos raport de efective militare per total de armamente
convenţionale adica 41 militari la 1 mijloc de luptă în timp ce Ucraina are 31 militari la 1 mijloc de
luptă, Bulgaria are 18 militari la 1 mijloc de luptă iar Ungaria are 27 militari la 1 mijloc de luptă.În
ceea ce priveşte reducerea, România a distrus 5.051 mijloace de luptă. Ungaria a distrus 618
mijloace de luptă, Bulgaria 1185 bucăţi, Polonia 2347 bucăţi. Efortul financiar făcut pentru aceste
reduceri a fost uriaş.
Un alt stat semnat a ridicat probleme mari legate de procesul de reducere. Numărul
mijloacelor de luptă reduse de Rusia a fost uriaş dar tot mare rămâne cantitatea de armament
depozitată pe teritoriul altor state. Rusiei i s-a cerut îndeplinirea obligaţiilor privind retragerea
trupelor din Transnistria. Îndeplinirea cererii a fost însă condiţionată de ajutorul financiar promis,
Rusia accentuând necesitatea fondurilor băneşti pentru executarea unei astfel de operaţiuni. La
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aceste probleme ratificarea tratatului CFE-1A condiţionată de „retragerea efectivelor şi
armamentelor ruseşti din Transnistria, conform obligaţiilor de la Istanbul”. Promisiunile făcute de
preşedintele Elţîn la Istanbul au rămas nerespectate iar Rusia a anunţat că mai sunt necesari încă 11
ani pentru închiderea bazelor din Georgia, timp în care a cerut ca prezenţa echipamentelor militare
şi a militarilor aflaţi acolo să fie recunoscută legal. În Moldova trupele ruseşti au rămas staţionate,
diplomaţii OSCE în goana pentru rezolvarea situaţiei preferând să facă concesii Rusiei în loc să
ajute Republica Moldova. Situaţia creată a determinat reacţia premierului Javier Solana care a
intervenit în favoarea Moldovei. Din păcate, dorinţa de a normaliza relaţiile cu Rusia a determinat
ca alte state UE să amâne reolvarea problemei legate de reintegrarea Moldovei.
Un motiv legat de caducitatea tratatului priveşte dispunerea bazelor americane în Bulgaria şi
România care deja au ridicat destule probleme diplomatice şi constituie încă un punct sensibil pe
agenda OSCE. Punctul de vedere al Rusiei este susţinut de alte state estice şi priveşte, mai nou,
scutul anti-rachetă care se doreşte a fi amplasat în Polonia.
Lista cu armamentele supuse controlului este un alt motiv al discordiei. Se ştie că puterea şi
structura forţelor militare ale unei ţări sunt determinate nu numai de caracteristicile tehnice ale
sistemelor de armament ci şi de poziţia geografică, situaţia de securitate şi interesele naţionale în
politica externă. Reducerea forţelor armate face ca zonele de operare să fie de mari dimensiuni,
misiunile preconizate depăşind propriul teritoriu. Aceasta înseamnă o extrem de bună mobilitate a
trupelor, a trupelor de blindate mai exact. Vehiculele blindate asigură trupelor o extrem de bună
mobilitate cât şi o protecţie sporită când ele se angajează în luptă pe suprafeţe mari. Potenţialul
vânzărilor de blindate în Europa, excepţie CSI, este de circa 2,3 miliarde euro pe an, adică o treime
din vânzările mondiale.
De la începutul anului 2007, Rusia este supusă unor critici intense datorită noii maşini de
luptă pentru infanterie. Prevederile tratatului stipulează că armamentul aflat în poziţia cercetare –
dezvoltare nu intră în categoria supusă controlului. Experţii OSCE susţin că este un tip nou de
echipament militar, nicidecum unul modernizat sau aflat în curs de modernizare. Rusia, susţinută de
Georgia, refuză orice comentariu pe această temă şi îşi menţine poziţia de forţă.
După cum se observă situaţia tratatului CFE şi a Actului Final este extrem de gravă.
Îngheţarea anului 2007, din punct de vedere al controlului armamentelor, este un semn de putermică
instabilitate şi toate organizaţiile ar trebui să analizeze cu mai multă grijă implicaţiile acestor
gesturi, mai mult sau mai puţin diplomatice.
Spre deosebire de aceste tratate, Documentul de la Viena este cu mult mai permisiv pentru
ca are în vedere inspecţia armamentului nu contorizarea numerică a acestuia. Ideea de la bază care
este promovată de către ACCS este cea încrederii reciproce între părţi.
Trebuie să menţionăm că forţa obligatorie a tratatelor nu este identică cu forţa executorie.
Obligaţiile din aceste tratate nu sunt susceptibile de executare forţată. Unele state au invocat
excepţii cu privire la obligativitatea anumitor norme juridice, excepţia de forţa majoră sau excepţia
de legitima apărare. De exemplu avem cazul Turciei, care într-un diferend cu Rusia, a invocat la
CPJI excepţia de forţă majoră. Adică existenţa obstacolelor insurmontabile care duc la fie la
împiedicarea statului de a executa o obligaţie internaţională, fie de a se conforma la o regulă de
drept internaţional. Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională (CJPI) însă este foarte reticentă în
accepta această excepţie, în special când vorbim de tratate internaţionale de securitate. Excepţia de
legitimă apărare este considerată ca o derogare de la o regulă a dreptului internaţional. Carta ONU a
recunoscut această excepţie menţionând în art.51 că „nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va
aduce atingere dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectivă în cazul în care se produce
un atac armat împotriva unui membru al Naţiunilor Unite, până când Consiliul de Securitate va fi
luat măsurile necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”. La fel Tratatul
Atlanticului de Nord recunoaşte această excepţie în cadrul articolului 5.
Comisia de Drept Internaţional a analizat relaţia dintre aceste excepţii şi efectele tratatelor
internaţionale asupra părţilor contractante prin prisma principiului relativităţii acestor efecte. Este
adevărat că logica ne arată că tratatele nu pot crea drepturi şi obligaţii pentru statele terţe, fără ca
acestea să-şi exprime în mod liber consimţământul dar trebuie luat în considerare şi faptul că terţii
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nu pot aduce atingere drepturilor statelor părţi din tratat. Situaţia în care un tratat poate produce
efect asupra terţilor îl reprezintă situaţia când regula obligatorie ce derivă din tratat devine cutumă
internaţională, cutuma internaţională fiind considerată cel mai vechi izvor al dreptului internaţional
public, dar şi al dreptului în general.De exemplu regulile de purtate a războiului pe uscat şi, parţial,
a războiului pe apă, conform Convenţiei de la Haga. Prin urmare regula dintr-un tratat internaţional
care a devenit parte a cutumei internaţionale are forţă juridică obligatorie faţă de toate subiectele
dreptului internaţional public, indiferent dacă vorbim de părţi sau de terţi. În cazul tratatelor
internaţionale de securitate este discutabilă problema ridicată de instituţia stipulaţiei pentru altul sau
de instituţia obligaţiunii pentru altul mai ales că această materie comportă destule discuţii
contradictorii asupra momentului în care dreptul stipulat există pentru terţ sau asupra doctrinei
referitoare la recunoaşterea instituţiei stipulaţiunii în practica statelor sau în jurisprudenţa
internaţională. O altă problemă care s-a discutat în cadrul Comisiei de Drept Internaţional este dacă
tratatul internaţional care conţine stipulaţia respectivă creează prin el însuşi drepturi pentru statul
terţ (articolul 36 din Convenţia de la Viena ).Practica internaţională a arătat destule cazuri în care
state care au stipulat drepturi în favoarea terţilor au refuzat ulterior să execute clauzele tratatelor
respective (situaţia Turciei în Tratatul din Paris din 1856, situaţia Serbiei în Tratatul de la Berlin din
1878).
Un alt aspect interesant îl prezintă articolul 58 din Convenţia de la Viena referitor la
suspendarea tratatelor multilaterale: „Două sau mai multe părţi la un tratat multilateral pot încheia
un acord având drept obiect să suspende, temporar şi numai între ele, aplicarea dispoziţiilor
tratatului”, sub condiţia ca „acesta să nu aducă atingere nici exercitării de către celalte părţi a
drepturilor pe care le deţin prin tratat, nici executării obligaţiilor lor”.
Un alt efect al tratatelor îl reprezintă impactul juridic pe care îl asupra guvernanţilor şi
asupra celor guvernaţi. Este evident că prevederile tratatelor prin obligaţiile pe care le incumbă au
efect asupra indivizilor statelor părţi. Dezvoltarea UE dar şi a altor organizaţii internaţionale au
făcut ca indivizii parte a unui stat să aibă posibilitatea de a se adresa direct unor instanţe de anchetă
sau de justiţie internaţională pentru nerespectarea anumitor drepturi. De exemplu Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg. Efectele tratatelor faţă de guvernanţi comportă trei
situaţii: efecte faţă de executiv, faţă de legislativ şi faţă de puterea judecătorească. După adoptare
tratatul ca să poată fi aplicat, organul executiv este cel care ia măsuri pentru aplicarea acestuia în
ordinea juridică internă. În cazul în care sunt necesare anumite legi interne pentru ca tratatul să-şi
producă efectele, organul legislativ este cel care ia măsurile necesare. Puterii judecătoreşti îi revine
obligaţia de aplica dispoziţiile tratatelor în cauzele pe care le soluţionează, indiferent dacă este
vorba de persoane fizice sau judecătoreşti. Situaţia este deosebită pentru acele ţări în care
judecătorii nu au competenţa de a aplica prevederile tratatelor, comparativ cu statele în care tratatele
sunt echivalente cu legea internă.
Practica internaţională a demonstrat că tratatele multilaterale care stabilesc anumite regimuri
teritoriale adică cele referitoare la statutul de neutralitate al unei ţări, tratatele de demilitarizare, de
denuclearizare,etc, tratatele care stabilesc anumite regimuri pentru căi de comunicaţie internaţională
şi tratatele prin care se creează o organizaţie internaţională sunt tratate care prevăd drepturi sau
obligaţii pentru terţi. Toate tratatele enumerate creează regimuri juridice obiective, aplicabile în
interesul întregii comunităţi internaţionale, pentru care nu este necesar consimţământul terţilor. De
exemplu, tratatele care stabilesc neutralitatea unui stat. Statele îşi iau obligaţia de a nu participa la
război, dacă ar izbucni un conflict între unul din statele părţi şi un terţ sau de a nu transforma o
anumită zonă în teatru de operaţii activ sau pasiv (baze militare). Este cazul Elveţiei sau al
Luxemburgului. Tratatele de neutralizare sunt acorduri internaţionale care se aplică unui anumit
spaţiu geografic şi prin care se interzice desfăşurarea, pe timp de război, a oricăror operaţiuni
militare sau se interzice transformarea spaţiului respectiv în bază militară. Tratatele de
demilitarizare sunt cele prin care se interzice statelor de a avea forţe militare, armament, muniţii,
instalaţii militare de orice tip şi fortificaţii pe un teritoriu determinat. Ambele tipuri de tratate pot fi
încheiate pentru o perioadă definită sau pot avea efecte permanente. Tratatul de denuclearizare
interzic prezenţa armelor nucleare în anumite zone geografice determinate sau regiuni spaţiale ale
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Pământului. Tratatele care certifică existenţa unei noi organizaţii internaţionale determină ca
organizaţia respectivă să dispună de personalitate juridică, adică ea devine opozabilă tuturor
membrilor comunităţii internaţionale, indiferent de statutul lor. Statutul ONU privind dreptul de a
prezenta o reclamaţie juridică şi de a pretinde respectarea dreptului încălcat de către statul împotriva
căruia a formulat reclamaţia este un astfel de exemplu.
Situaţia internaţională a făcut ca în ultimii ani să se discute din ce în ce mai mult despre
problematica mijloacelor de asigurare a executării tratatelor sau remedierii neexecutării lor şi, mai
ales, despre condiţiile încetării tratatelor.
Jurisprudenţa internaţională, în baza principiului relativităţii efectelor tratatelor subliniază că
domeniul executării prevederilor tratatelor îi revine în exclusivitate statutului, fiind o chestiune de
bună credinţă. În opinia profesorului Ion M.Anghel „responsabilitatea reprezintă una din sancţiunile
cele mai frecvente folosite şi constă în a pune în acţiune responsabilitatea internaţională. Orice
neexecutare a unui tratat expune statul respectiv la angajarea responsabilităţii, pentru că
neexecutarea tratatului constituie, prin ea însăşi, un act ilicit care antrenează pentru statul respectiv,
responsabilitatea şi creează deci, în sarcina sa, obligaţia de a repara”. Această responsabilitate poate
fi activată pe cale diplomatică sau a jurisdicţiei internaţională (arbitraj sau instanţă judiciară).
Mijloacele tradiţionale prin care se poate asigura executarea tratatelor sunt garanţia, garanţia
statelor terţe, controlul de către un organ permanent, iar mai actual sunt controlul, ancheta etc.
O problemă mai gravă o constituie încetarea tratatelor. Evident, nimic nu este grav dacă un
tratat îşi încetează existenţa urmare a faptului că efectele sale iau sfârşit. Grav este momentul în
care statele părţi ridică problema caducităţii sale urmare a lovirii intereselor naţionale sau de putere.
Stabilitatea este esenţială pentru asigurarea securităţii internaţionale. Prin urmare pentru a anula,
modifica, a înceta sau a suspenda un tratat trebuie să intervină motive extrem de bine justificate,
recunoscute ca temei în dreptul internaţional.
Încetarea tratatelor are o importanţă covârşitoare pentru că toate efectele tratatului respectiv
iau sfârşit faţă de părţi sau, uneori, numai faţă de o parte din statele părţi. O altă implicaţie este şi
faptul că odată cu dispariţia acestuia ar dispare şi legitimitatea situaţiilor create şia drepturilor
dobândite. Pentru tratatele care impun părţilor obligaţii sau oferă perogative a căror executare şi
exercitare se prelungesc în timp, printr-o conduită de natură permanentă, încetarea tratatului
înseamnă oprirea executării obligaţiilor şi exercitării drepturilor şi facultăţilor respective (cazul
Tratatului de la Moscova din 1963 privind încetarea experienţelor nucleare sau a Tratatului de la
Washington din 1959 privind libertatea de cercetare ştinţifică în Antarctica). Încetarea parţială a
unui tratat nu este admisă decât în mod cu totul excepţional şi numai dacă „cauza de stingere
priveşte dispoziţii cu totul secundare”, adică echilibrul contractual este tulburat în mod grav (art.44
din Convenţia de Codificare de la Viena). Prin aceasta se înţelege că dispar anumite clauze dar nu şi
tratatul în ansamblul său, clauzele care dispar sunt parte separată de tratat mai ales în ceea ce
priveşte executarea lor, acceptarea clauzelor respective nu a constituit pentru părţi o bază esenţială a
conssimţământului lor de a fi legate prin tratat în ansamblul său. Dacă ar fi să facem o clasificare a
cazurilor de încetare putem spune că încetarea poate fi în conformitate cu voinţa comună a părţilor
contractante (un eveniment definit în tratat ca cauză de încetare, la expirarea duratei tratatului,
denunţare, acordul expres al părţilor) sau prin efectul dreptului (în cazul executării tratatului,
violării tratatului, schimbării de circumstanţe, imposibilitate de îndeplinire, stingerea personalităţii
uneia din părţile contractante, războiul).
Modificarea sau revizuirea unui tratat sunt modalităţi obişnuite în practica jurisdicţională
internaţională şi nu ridică probleme deosebite.
Pe lângă încetare şi suspendarea tratatelor reprezintă o situaţie delicată, mai ales încazul
Tratatul cu privire la Forţele Armate Convenţionale în Europa (CFE) şi a Actului de încheiere a
negocierilor vizând efectivele forţelor armate convenţionale din Europa (CFE-1A). Suspendarea
priveşte normele şi obligaţiilor, drepturile şi situaţiile juridice care rezultă din acestea. Putem spune
deci “suspendarea aplicării tratatului” şi nu “suspendarea tratatului”. Dacă facem referire strictă la
tratatul CFE şi modificarea acestuia CFE-1A suspendarea cerută de către Rusia sunt două aspecte
speciale ale acestei suspendări: prima se referă la obligaţia statelor părţi de executare a tratatului în
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relaţiile reciproce existente între ele şi a doua se referă la faptul că “suspendarea nu afectează
relaţiile juridice stabilite de tratat între părţi”. Este cu adevărat o problemă sensibilă dar fiind că
obiectul tratatului CFE vizează forţele armate şi mai ales armamentul posedat de statele părţi la
tratat. O suspendare poate duce la suspendarea obligaţiilor pe care le are statul membru în reducerea
armamenului pe care îl posedă dar şi la eliberarea de obligaţia de a nu achiziţiona noi sisteme şi
echipamente militare sau de a moderniza cele existente. Modalitatea prin care Rusia a ales să-şi
exprime dezaprobarea faţă de politica de securitate promovată la frontiere sale vestice a fost
denunţul. Conform definiţiei “denunţul este declaraţia de voinţă, prin care un stat ăţi manifestă
hotărârea de a nu mai fi legat prin tratatul la care este parte”. Denunţarea poate fi totală, când duce
la încetarea tratatului, sau poate fi numai faţă de statul care denunţă, funcţie de ceea ce s-a prevăzut
în tratat. Excluderea unui stat membru dintr-o organizaţie internaţională este un astfel de caz de
încetare a unui acord faţă de o singură parte. De asemenea există clauze de denunţare care permit
statului care a făcut de acest drept să se poată retrage numai după trecerea unor perioade timp bine
definite, egale sau neegale.
După cum s-a putut observa, sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI nu au fost şi
nu este o perioadă a tratatelor. S-au încheiat numeroase acorduri şi înţelegeri, s-au făcut numeroase
Declaraţii dar numărul tratatelor semnate a fost insignificant. Poate din cauză că statele au înţeles
prea bine problema responsabilităţii pe care o ridică semnarea unui astfel de document internaţional.
Pe de altă parte se pune problema timpului necesar pentru semnarea şi ratificarea acestor
documente. Evenimentele de astăzi se succedă uneori cu o aşa de mare viteză încât dorinţa de a se
ajunge la o înţelegere, în special pentru soluţionarea conflictelor, pentru limitarea recurgerii la forţă
depăşeşte nevoia de a alege cel mai sigur mijloc de încheiere a unei alianţe pentru viitor.
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SISTEMUL DE SECURITATE EUROPEAN
LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
Valentin GLOD*
„The cold war” was finished after almost 50th years, during this time it left an impression that the war can
solve any problems in political world.
The end of this uncertainty, left on way for a fast development of technology, of trade. Also, the financial
investment was pas over frontiers.
These facilities have been generated to security address and peaces same opportunities, but these facilities
couldn’t oust the possibility to appear the new type of risks dangerous and threatens at security address and peaces.
The international organizations with aptitude in security fields were and they are preoccupation with
projection and implementation of security strategy with favorable effects about global and complex strategy of security.
The transatlantic relation-ship will represent the key in maintain stability and the guarantee of European
development. After 2003 we witnessed at discussion between “hobbesieni” and “kantieni” concerning the best methods
to solve the problems of peaces and securities on world plan of the intervention right and the limits of sovereignty and
also the part of international organization.
In new international context of the beginning of third millennium, the United States of Europe develop an
external and security policy, the most essential element of policy dimension. That includes coordination of national
politics, actions and common politics and development of same instruments for participation at missions to maintain
peace.

Introducere
Data de 12 decembrie 2003 marchează „naşterea” Strategiei Europene de Securitate, ca un
corespondent şi ca o reacţie la Strategia de Securitate Naţională a SUA.
Strategia de Securitate Europeană identifică următoarele ameninţări la adresa Europei:
terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, statele falimentare,
crima organizată117.
Totodată, Strategia de Securitate Europeană cuprinde obiectivele strategice ale UE în
vederea asumării unui rol mult mai pronunţat în demersul global de gestionare a noilor tipuri de
riscuri şi ameninţări, astfel118
a) promovarea unei politici eficiente de prevenire a conflictelor, prin utilizarea
întregului set de capabilităţi militare şi civile pe care UE le posedă;
b) orientarea demersurilor UE pentru crearea unui climat de securitate în imediata
vecinătate a Europei (Balcani, Caucaz şi Orientul Mijlociu);
c) menţinerea ordinii internaţionale prin promovarea multilateralismului efectiv, prin
respectarea şi dezvoltarea dreptului internaţional, în deplin acord cu principiile Cartei Naţiunilor
Unite.
Cât priveşte Politica Europeană de Securitate şi de Apărare se poate aprecia că aceasta nu
este implementată în acelaşi mod în care sunt implementate celelalte politici publice ale UE (din
domeniile agriculturii, pescuitului, transportului, cercetării ştiinţifice etc.).
La 12 iunie 2004 Consiliul Europei a adoptat noul Obiectiv Global care vizează119:
a) creşterea interoperabilităţii forţelor puse la dispoziţia UE, precum şi consolidarea
capacităţilor de dislocare şi sprijin al acestora;
b) extinderea spectrului de misiuni pe care le va îndeplini UE, prin includerea de noi
tipuri de operaţii: dezarmare; asistenţă pentru combaterea terorismului; reformarea sectorului de
securitate etc.;
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c) dezvoltarea capacităţilor de reacţie rapidă ale UE, pe palierul decizional (decizia
privind lansarea unei operaţii se ia în 5 zile) şi în ce priveşte dislocarea în teatru de operaţii
(maximum 10 zile de la adoptarea deciziei).
Încercând să tragem o concluzie la acest subcapitol, putem aprecia că la această dată UE nuşi poate asigura securitatea politico-militară prin forţele proprii, în afara structurilor NATO.
Încă de la înfiinţarea ei, Comunitatea Europeană a urmărit interconectarea sistemelor
economice ale statelor membre. Pornită iniţial ca o uniune vamală, cu scopul de a controla
producţiile de cărbune şi oţel ale Germaniei, integrând economia acesteia într-un sistem european
mutual, Comunitatea Europeană şi-a dezvoltat cu timpul componenta politică, întărind instituţiile
comune de la Bruxelles şi adăugând, prin Tratatul de la Maastricht, embrionul unei componente
militare vizând integrarea Uniunii Europei Occidentale în nou creata Uniune Europeană. De la
Uniunea Vamală realizată prin Tratatul de la Roma din 1957, deciziile politice comune ale liderilor
vest-europeni au dus popoarele Europei pe calea integrării la toate nivelurile, integrare exprimată
prin Piaţa Unică, instituită de Actul Unic European, continuată de Uniunea Economică şi Monetară,
ivită în urma Tratatului de la Maastricht, şi întărită de Tratatul de la Amsterdam, încununată în final
cu adăugirea componentei militare, prin dezvoltarea unei viitoare armate comune europene, ca
urmare a deciziei Summit-ului de la Köln, din iunie 1999.
În opinia specialiştilor în studii de securitate (Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde),
conceptul modern de securitate include cinci factori cumulativi; securitatea unei entităţi statale este
asigurată dacă se ţine cont de fiecare dintre următoarele cinci componente: componenta politică a
securităţii, componenta militară, componenta economică, componenta societală şi cea ecologică.
Problematica securităţii nu se confundă cu funcţionarea normală a statului pe aceste dimensiuni, ci
se referă numai la ameninţările care, prin dimensiunile menţionate, pun în pericol însăşi existenţa
statului. Securitatea politică se referă la stabilitatea organizaţională a statelor, a sistemelor de
guvernământ şi a ideologiilor care le legitimează. Componenta militară a securităţii priveşte
interconexiunea următoarelor două niveluri: al armelor ofensive şi al capacităţilor defensive ale
statelor, împreună cu percepţia statelor despre intenţiile celorlalţi participanţi la viaţa internaţională.
Securitatea economică priveşte accesul la resurse, finanţare şi pieţe necesare pentru a susţine nivele
acceptabile ale dezvoltării şi puterii statului. Când vorbim despre securitate societală, ne referim la
menţinerea, în cadrul unor condiţii acceptabile pentru a permite procesul de evoluţie, a identităţii
naţionale colective, a modelelor tradiţionale ale limbii, culturii, religiei şi obiceiurilor unui popor.
După cum evoluează evenimentele, unele dintre cele mai mari probleme pentru securitatea
europeană le va pune componenta societală, datorită situaţiilor existente în Bosnia-Herţegovina,
Transnistria, Macedonia, Kosovo, Belarus, Muntenegru. Securitatea mediului înconjurător priveşte
păstrarea la nivel local a biosferei planetare, ca suport esenţial al sistemului de care depind toate
celelalte activităţi umane120.
Tot în accepţiunea grupului de la Copenhaga, regiunile (comunităţile) de securitate au
următoarele caracteristici121, oglindite perfect de construcţia europeană:
− au în componenţă două sau mai multe state;
− aceste state constituie o grupare geografică coerentă;
− relaţia între statele respective este marcată de interdependenţă din punctul de vedere al
securităţii, în sens pozitiv sau negativ, dar care este oricum în mod semnificativ mai puternică
între statele respective decât cea dintre ele şi alte entităţi din afara comunităţii;
− modelul securităţii interdependente trebuie să fie profund şi durabil.
De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a construit baza unei securităţi prin cooperare,
tratatele semnate între membrii Uniunii consfinţind gradual translaţia unor atribute ale suveranităţii
naţionale către autorităţile centrale de la Bruxelles. Astfel, în 1957, prin Tratatul de la Roma, se
introduceau doar principii generale legate de obiectivele comune, în Actul Unic European din 1986
avem prima menţionare a aşa-numitei „Cooperări Politice Europene”, iar ulterior, în1991, în
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Tratatul de la Maastricht, se prevăd măsuri pentru transformarea Uniunii Europei Occidentale în
„braţul armat al Uniunii Europene”122. Titlul V al Tratatului de la Maastricht, intitulat „Dispoziţii
privind Politica Externă şi de Securitate Comună”, se ocupă de reglementarea PESC, pe parcursul
articolelor J - J.11. Mecanismele principale se bazează pe informarea reciprocă a statelor membre
cu privire la problematicile de politică extern şi de securitate, pe adoptarea unor acţiuni comune şi,
foarte important, pe faptul că, în virtutea suveranităţii partajate între statele membre şi instituţiile
europene, Consiliul European defineşte principiile şi orientările generale ale PESC. Mai mult,
Tratatul de la Amsterdam din 1998 întăreşte prerogativele Consiliului European asupra unor forţe
armate comune ale statelor membre, arătând la articolul J.3 al Tratatului că respectivul Consiliu
„defineşte principiile şi orientările generale ale Politicii Externe şi de Securitate Comune, inclusiv
pentru problemele care au implicaţii în domeniul apărării”123.
Analizând istoria creării unei Politici Externe şi de Securitate Comună, trebuie să amintim
momentul deciziei politice de a reînarma Germania în anii 50 când, pentru a permite acest lucru,
Franţa, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda au inventat proiectul Comunităţii de Apărare
Europene, iniţiind crearea unei armate europene comune. Proiectul a fost respins mai târziu (1954)
de către Franţa, din cauza neînţelegerilor politice dintre ţările fondatoare. La trei ani după stabilirea
Comunităţii Economice Europene, dorinţa de a reîncepe construcţia politică a apărut sub auspiciile
lui De Gaulle. Francezul Christian Fouchet a pregătit trei propuneri în anii 1961-1962, cunoscute
sub numele de „Planul Fouchet”. Cooperarea interstatală trebuia să ducă la o politică externă unică,
statele membre trebuiau să-şi întărească securitatea în comun şi să-şi coordoneze politicile de
apărare. Ultima dintre acestea prevedea consultări bilaterale periodice şi comitete comune de lucru,
care pregăteau reuniunile la nivel înalt - inclusiv un comitet în domeniul apărării. Din nefericire
însă, a fost rândul celorlalţi să respingă acest „Tratat asupra Uniunii Statelor” motivându-se că nu se
doreşte o colaborare excesivă între state şi nici ruperea legăturii cu SUA şi NATO. Totuşi, în1969,
la Summit-ul de la Haga, cei şase membri ai CEE au reafirmat necesitatea de a unifica politic
Europa. În 1970 s-a adoptat Raportul Davignon, marcând Cooperarea Politică Europeană, deşi
aceasta se referea exclusiv la politica externă. Treisprezece ani mai târziu, la Stuttgart, s-a mai făcut
un pas: aspectele politice şi economice ale securităţii au fost incluse între obiectivele CPE. Până la
momentul Maastricht, diploma]ia occidentală şi-a armonizat poziţiile faţă de statele terţe, pe baza
acordurilor informale, dar în lipsa unor structuri comune ale Comunităţii Economice Europene.
Tratatul de la Amsterdam a adus schimbări pragmatice cu privire la următoarele chestiuni: sa creat o celulă de planificare politică şi analiză, s-a înfiinţat poziţia de Înalt Reprezentant al PESC,
s-a adoptat votarea de către Majoritatea Calificată (QMV) pentru implementarea măsurilor şi
extinderea cooperării în domeniul managementului de criză între UE şi UEO. Din acest moment,
unele analize ale cancelariilor occidentale au considerat că responsabilitatea PESC se restrânge doar
la reacţii faţă de crizele ce pot apărea, în sensul intervenţiilor militare şi/ sau diplomatice, deci
incluzând aspectele legate de apărare, iar alţii au preferat să disocieze politica diplomatică şi de
securitate de aspectele legate de apărare.
În ceea ce priveşte forţele armate comune, ulterioare semnării Tratatului de la Maastricht,
semnalul a fost dat de Franţa şi Germania care creau, în mai 1992, EUROCORPS, marcând prima
etapă a unei apărări europene autonome. Iniţiativa continuă cooperarea bilaterală franco-germană,
care a demarat în 1963, în contextul juridic fixat de Tratatul de la Élysée. Scopurile creării acestui
corp de armată comun franco-german au fost să contribuie la apărarea Europei, în conformitate cu
art. 5 al Tratatului fondator al UEO, să menţină pacea şi să asigure asistenţa umanitară în afara
zonei de acţiune a NATO. Din punct de vedere politic, momentul ales la începutul anilor 90 a
reprezentat soluţia de compromis faţă de răcirea relaţiilor franco-germane în momentul unificării:
Franţa dorea să menţină trupe pe teritoriul Germaniei unificate, fiind obligată în acelaşi timp să
trateze fostul adversar ca pe un partener egal. Chiar dacă, la început, această iniţiativă a fost tratată
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cu nepăsare sau nelinişte din partea Marii Britanii şi, respectiv, a Olandei, după puţin timp aceste
două ţări s-au oferit şi ele sã colaboreze pentru consolidarea corpului de armată comun, în urma
obţinerii unor asigurări cu privire la preeminenţa NATO în domeniul apărării colective a aliaţilor.
Două noi unităţi multinaţionale, EUROFOR şi EUROMARFOR, au completat iniţiativa francogermană. Cele două unităţi au fost create de către Franţa, Spania şi Italia pe 15 mai 1995, în urma
sesiunii ministeriale a UEO de la Lisabona. Prima este o unitate terestră uşoară, mobilă, concepută
pentru intervenţii în cadrul crizelor de joasă intensitate sau pentru acţiuni umanitare şi dotată cu
10.000 de oameni. Cea de-a doua este o forţă maritimă, dotată cu capacităţi aeronavale; capacităţile
navale reunesc statele membre ale UE, permiţându-le să controleze împreună întregul sector
mediteranean, ceea ce nu s-ar fi putut realiza în mod individual.
Marea Britanie a fost atrasă la formarea Grupului Aerian European, iniţiativă lansată la
Summit-ul de la Chartres din 1994, Grup care avea ca obiective să realizeze o complementaritate
tehnică între cele două forţe aeriene naţionale şi să asocieze Marea Britanie, din punct de vedere
politic, procesului multinaţional. GAE a fost extins în1999, pentru a include Germania, Olanda,
Belgia şi Spania.
Aceste forţe europene sunt puse la dispoziţia UEO, fiecare având atribuţii diferite. Misiunile
lor sunt fixate în Declaraţia de la Petersberg a UEO, semnată la 19 iunie 1992:
− contribuţia la apărarea comună a Aliaţilor europeni;
− intervenţii umanitare sau cu scopul de a evacua resortisanţii europeni din zonele de conflict;
− misiuni de menţinere a păcii;
− intervenţii ale forţelor combatante în cadrul gestiunii crizelor.
Un moment important în istoria PESC europene l-a constituit întâlnirea franco-britanică de
la Saint-Malo, din 4 decembrie 1998. Pentru prima dată, în Declaraţia Comună asupra Apărării
Europene, s-a subliniat clar nevoia ca Uniunea Europeană să aibă capacitatea pentru acţiuni
autonome, susţinută de forţe militare credibile, mijloacele pentru a decide folosirea lor şi pregătirea
de a o face. Era o schimbare istorică a poziţiei britanice, care până atunci se situase undeva între
indiferenţă şi opoziţie faţă de o Politică de Securitate şi Apărare Comună în Europa. Această
schimbare reflectă o poziţie similară a francezilor în raport cu participarea la structurile militare
integrate ale NATO, în momentul în care Alianţa reforma structurile de comandă. Respectându-şi
însă partenerii americani tradiţionali, britanicii propuneau eficientizarea managementului de criză,
fără a dilua resursele destinate apărării comune; totodată, propuneau ca Uniunea să se ocupe de
funcţiile politice ale UEO, iar NATO de cele militare.
Totuşi, momentul crucial al solidificării unei apărări europene a venit o dată cu decizia
Consiliului European de la Köln de a face PESC să fuzioneze cu UEO124. Cauzele principale au fost
modesta performanţă europeană în criza din Kosovo şi dorinţa unei autonomii de execuţie faţă de
NATO, respectând însă principiile legăturii transatlantice, şi anume pe cele ale dezvoltării unei
securităţi europene împreună cu SUA.
De asemenea, la Summit-ul de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999, s-au adus noi
precizări cu privire la cadrul stabilit la Köln, introducându-se pentru prima dată cifre şi termene
concrete pentru forţa comună de apărare a UE. „Statele membre trebuie să fie pregătite ca, până
în 2003, să poată desfăşura, într-un interval de 60 de zile şi pentru cel puţin un an, forţe militare
numărând 50.000-60.000 de oameni pentru întregul spectru al sarcinilor de la Petersberg”, se
preciza în Concluziile preşedinţiei finlandeze a Consiliului Afacerilor Generale. În acelaşi timp,
făcând referire la alte state interesate, Concluziile deschid şi posibilitatea contribuţiei acestora la
managementul militar al crizelor de către UE.
Ultimele date arată că proiectul avansează rapid şi se automodifică din mers. Astfel, la
reuniunea Consiliului Miniştrilor Apărării ai UE din 22 septembrie 2000, experţii militari au
amendat cifra de 60.000 de persoane, arătând că, pentru atingerea obiectivelor fixate, ar fi mai
potrivit să existe o forţă de 80.000 de persoane, susţinută de 350 de avioane de luptă şi 80 de nave
militare125. Acest lucru ar însemna că Uniunea, în orice moment, trebuie să aibă 240.000 de solda]i
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pregătiţi de intervenţie, datorită rotaţiilor impuse de intervalul de un an stabilit la Helsinki pentru
durata intervenţiei 126 . Experţii au stabilit şi un catalog al forţelor armate, care precizează toate
mijloacele necesare, iar primele contribuţii naţionale (în oameni şi echipamente) au fost înaintate în
cadrul reuniunii Miniştrilor Apărării din UE, pe 13 noiembrie 2000 la Bruxelles. Pentru început,
britanicii şi-au propus să participe la această forţă europeană cu 14.000 de soldaţi şi aproape douã
treimi din marina regală, nemţii vor aloca aproximativ 12.500 de soldaţi şi tehnică blindată,
francezii 12.000 de oameni şi tehnică radar etc. Catalogul ofertelor complete în oameni şi
echipamente nu este încă definitivat.
Uniune Europeană interguvernamentală sau Statele Unite ale Europei
Rezerva interguvernamentală a marcat primele iniţiative ale Comunităţii Europene de
Apărare - eşuată în 1954 -, planul Fouchet din anii 60, precum şi prima Cooperare Politică
Europeană, decisă la Summit-ul de la Haga din 1969. Cooperarea politică includea, cu precădere,
schimbul de informaţii şi coordonarea în domeniul politicii externe. Franţa şi Marea Britanie preferă
în continuare varianta dezvoltării interguvernamentale, care privilegiază politica prestigiului
naţional în prelungirea trecutului lor de mari puteri. Ambele state privesc cu îngrijorare orice
tentativă de a transforma Europa unită într-o federaţie de tip german, cu atât mai mult cu cât
domeniile politicii externe şi de apărare constituie nucleul dur al suveranităţii statale.
Statele mici sunt şi ele mulţumite cu varianta interguvernamentală, deoarece le oferă
posibilitatea de a-şi face vocile auzite, refuzându-se astfel hegemonia celor mari.
Politica Externă şi de Securitate Comună, creată în cursul Conferinţei Interguvernamentale
asupra uniunii politice (1990-1991), a fost înscrisă ca al doilea pilon interguvernamental al
Tratatului de la Maastricht (1992), separat de primul pilon, prin urmare de sistemul decizional al
UE. Pilonul doi şi trei păstrează deci un sistem decizional strict interguvernamental şi nu există
dovezi că situaţia s-ar schimba într-un viitor apropiat. Tratatul de la Amsterdam a introdus
modificări pragmatice în modul de funcţionare a PESC, fără a aduce însă atingere nucleului dur
interguvernamental. Înaltul Reprezentant pentru PESC este o funcţie sustrasă influenţei Comisiei
Europene, iar votul majoritar se aplică numai pentru punerea în practică a deciziilor luate anterior
prin votul unanim al reprezentanţilor guvernamentali. Extinderea cooperării cu UEO şi, ulterior,
preluarea sa de către UE au întărit tendinţa interguvernamentală.
Modul în care a fost luată decizia de fuziune demonstrează preeminenţa
interguvernamentalismului. Interesele statale au fost acomodate cu prilejul deciziei
interguvernamentale de la Köln. Dacă Tratatul prelua funcţiile UEO în domeniul managementului
crizelor, Consiliul European a decis la Köln preluarea instituţiilor responsabile de acest
management: reuniuni ale miniştrilor Apărării, stabilirea la Bruxelles a unui Comitet Politic şi de
Securitate Permanent, a unui Comitet Militar, a unui Stat-Major şi preluarea Centrului de Studii
Satelitare şi a Institutului pentru Studii de Securitate.
„Statele Unite ale Europei” a fost şi este tema predilectă a mediului academic şi filosoficopolitic în Europa, pornind tocmai de la o integrare interguvernamentală fără precedent, dar
adãugând atributele necesare unei entităţi statale unice: o monedă unică, organisme centrale întrite
cu un Guvern european, o Constituţie, o armată europeană şi, nu în ultimul rând, definirea unei
cetăţenii europene bazate pe mentalităţi relativ apropiate şi pe o istorie care a dezvoltat, se speră, o
conştiinţă europeană.
Trebuie afirmat de la început că, din punctul de vedere al securităţii europene, un sistem cu
comandă, răspundere şi finanţare unice ar fi mai ieftin, mai productiv şi mai eficient pentru a
asigura atât apărarea colectivă, cât şi celelalte componente ale securităţii. Dar acest ideal este încă
departe.
Dezbaterile asupra temei superstatului european, idee veche de cel puţin 55 de ani, au
reizbucnit o dată cu propunerile politice înaintate de ministrul Afacerilor Externe german, Joshcka
Fischer, şi de preşedintele francez, Jacques Chirac. Primul sugera crearea unui Guvern european,
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pornind de la acordarea prerogativelor necesare în acest sens Comisiei Europene, transformarea
Parlamentului într-un Legislativ cu puteri sporite în Europa, alegerea unui preşedinte al UE, noua
entitate urmând să fie compusă din statele puternice care doresc acest lucru (nucleu dur), restul
ţărilor putând să facă parte şi ele din acest superstat atunci când doresc şi când sunt gata să-şi asume
obligaţiile necesare. Partizan al statului-naţiune, cel de-al doilea propunea, în locul unei federaţii, o
integrare mai rapidă condusă de un grup al „statelor-pionier” (Franţa şi Germania), dar care să aibă
Comisia şi Parlamentul drept instituţii directoare ale aceleiaşi entităţi statale. Lor le-a fost opusă o
altă propunere, înaintată de premierul britanic, Tony Blair, conform căreia viziunea federalistă sau
suprastatală nu ar fi încă de dorit, dar rolul Parlamentului trebuie întărit, prin crearea celei de-a doua
Camere, care să cuprindă reprezentanţii parlamentelor naţionale - subordonaţi Camerei Superioare,
în care sunt reprezentaţi cei aleşi prin votul direct pentru Parlamentul European actual – şi tot un
rol sporit să fie acordat Consiliului European, care să ia deciziile prin votul majorităţii.
S-au accentuat dezbaterile în ceea ce priveşte adoptarea unei Constituţii europene. Experţii
Institutului European din Florenţa au parcurs cele patru tratate europene mari şi cele 38 de
protocoale ale lor, extrăgând elementele comune, pe care le-au reunit într-un document numit
„Tratatul de bază al UE”, oferit spre analiză statelor şi instituţiilor europene, care să decidă
redactarea Constituţiei Europene.
Aşadar, un superstat european va trebui să aibă o armată unică, gata să-i apere graniţele
(definite foarte clar), a cărei organizare să pornească de la existenţa unui ministru-comisar al
Apărării europene, de la conceperea unei strategii de securitate clară – în care să primeze apărarea şi
securitatea entităţii statale, toate acestea bazate pe un Stat-Major General European, care să conducă
o armată bine finanţată şi echipată. Euroscepticii (Marea Britanie, Danemarca, Suedia etc.) spun că
nu va exista şi că nu e de dorit o astfel de Europă şi chiar, mai rău, că aceasta ar însemna ruperea
legăturii cu SUA şi desfiinţarea NATO. Optimiştii (Franţa, Germania etc.) spun că bazele
superstatului sunt deja create prin deciziile de la Saint-Malo, Köln şi Helsinki.
Nu se specifică însă, limpede cum s-ar rezolva unele probleme tradiţional-istorice ale
continentului, pentru a realiza un superstat european:
− care va/vor fi limba/limbile oficială (e) a/ ale acestui superstat, fără a supăra/ discrimina restul
membrilor ?;
− cum vom evita uniformizarea culturală şi dispariţia diversităţii?;
− care va fi teritoriul exact al statului european?;
− cum vor arăta legăturile juridice ale superstatului, exprimate prin cetăţenie, cu „europenii”?;
− cea mai importantă problemă, cât de puternică e conştiinţa europeană care-i leagă pe oameni
sau, mai exact, sunt europenii gata să moară pentru ţara lor, „Europa”?
Amploarea şi importanţa acordată viitorului securităţii europene reprezintă un aspect fără
precedent în istoria „Bătrânului Continent”. Niciodată de la formarea statelor moderne nu a existat o
integrare, în mod voluntar, la toate nivelurile, a unor entităţi statale, aşa cum o reflectă prezentul
Uniunii Europene. Şi procesul continuă. De asemenea şi numărul întrebărilor care se ridică este în
creştere: care va fi rolul Consiliului Europei atunci când UE va adopta Carta Drepturilor
Fundamentale pentru statele sale membre?; ce rol va mai avea OSCE în momentul în care UE va
cuprinde aproape toate statele europene în prezent membre ale OSCE?; va rămâne OSCE singurul
forum regional de dialog cu Rusia?; vor rămâne statele fost-sovietice singurele ţări europene în
afara UE?; care vor fi termenii de colaborare între UE şi Rusia, plus fostele ţări sovietice?
Relaţia SUA – UE
Din toate punctele de vedere, Statele Unite ale Americii sunt mult mai apropiate de Europa
decât de orice alt continent sau grup de state. Derivată din principiile şi tradiţia europeană, politica
americană a fost permanent sensibilă faţă de relaţia cu Europa, atât la începutul secolului XX, cât,
mai cu seamă, după 1945, adică de când SUA şi-au arogat rolul de pater securitas pentru Europa
Occidentală. Integrarea europeană a fost nu numai încurajată, ci şi determinată de dorinţa americană
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de a pune capăt disputelor istorice europene, care au implicat Statele Unite în două conflicte
mondiale127.
Legătura Americii cu Europa este realizată prin politica britanicilor. Regatul Unit va fi
întotdeauna resortul acestei comunităţi transatlantice, jucându-şi cu abilitate interesele de
menţinere a americanilor în Europa şi de conturare a unei apărări europene numai împreună cu
aceştia, în virtutea rolului său istoric de echilibrator.
Tot legătura transatlantică a fost ingredientul-cheie care a atras statele fost comuniste ale
Europei de Est, intrarea sub umbrela NATO întărindu-le sentimentul de securitate. Pentru esteuropeni, numai Statele Unite au şi vor avea forţa necesară contrabalansării arsenalului exsovietic şi capacitatea de proiectare a forţelor care să ofere o garanţie de securitate credibilă.
Există însă şi neînţelegeri în acest parteneriat privilegiat. Atitudinea uneori ambivalentă a
SUA faţă de integrarea europeană este generată în primul rând de percepţia că americanii sunt
excluşi din anumite iniţiative europene. Încă din 1990, americanii s-au opus transformării UE într-o
alianţă, interpretând proiectul european ca o tentativă, similară propunerilor Rusiei, de subminare a
NATO. Apoi, americanii consideră că prin crearea unei apărări europene exclusive se vor dubla
instituţiile militare şi cheltuielile necesare asigurării securităţii europene. Temându-se că proiectul
european va duce la sfârşitul NATO, surse de la Pentagon au ameninţat chiar că SUA se vor retrage
unilateral din NATO, dacă UE dezvoltă forţă europeană în sensul unei armate operaţionale.
În principal francezii sunt cei care se opun unei preeminenţe constante şi de durată a
Americii în politica de securitate europeană. De altfel, Franţa este promotoarea şi susţinătoarea cea
mai hotărâtă a proiectului ESDP (European Security and Defence Policy) dezvoltat în cadrul UE
pentru a pune bazele armatei europene. Un episod al „războiului nervilor” franco-american îl
constituie şi criticile aduse de francezi sistemului de interceptare şi analiză a comunicaţiilor,
Echelon 41, afiliat lumii anglo-saxone, prin care anglo-americanii pot asculta aproape toate
comunicaţiile europene.
În ultimul timp, principala problemă între aliaţi pare să fie reprezentată de poziţiile
divergente asupra Sistemului Defensiv Antirachetă iniţiativă americană care se înscrie în tiparele
politicii izolaţioniste ale SUA. Deşi preşedintele american a arătat că acest sistem ar putea fi
folositor şi Europei, urmând să o includă în umbrela protectoare, în special francezii şi germanii au
determinat o poziţie negativă a întregii UE faţă de proiect. Europenii consideră că implementarea
sistemului ar modifica echilibrul strategic, protejând exclusiv teritoriul naţional american în faţa
unui atac nuclear, ceea ce ar duce la decuplarea apărării europene de cea americană.
Relaţia Europei Occidentale cu Statele Unite ale Americii trece printr-o perioadă de
redefinire a raporturilor strategice. Chestiunea primordială legată de securitate se învârte în jurul
întrebării: vor avea americanii şi europenii un sistem comun de securitate în secolul XXI? Cu alte
cuvinte, vor mai rămâne americanii în Europa? Răspunsul la aceste chestiuni este pe cât de variat,
pe atât de condiţionat de evoluţiile politicii interne americane şi de jocul intereselor naţionale în
cadrul Uniunii.
De preferat este ca, în actualul context, statele membre ale UE să menţină, împreună cu
Statele Unite, comunitatea de securitate din prezent, deoarece atât principiile comune, cât mai ales
interesele celor două continente se vor păstra convergente cel puţin pentru următoarele două-trei
decenii. Pentru a păstra legătura transatlantică, politicile viitoare ale UE vor trebui să reducă
temerile americane cu privire la neparticiparea la unele decizii, accentuând diferenţierea aspectelor
de care se va ocupa UE, faţă de cele care vor rămâne în competenţa NATO, întărind necesitatea
complementarităţii între apărarea europeană şi cea realizată împreună cu NATO.
Concluzii
„Războiului Rece” s-a sfârşit după aproape 50 de ani în care a lăsat impresia că poate
rezolva orice problemă în politica mondială. Sfârşitul acestei incertitudini, a lăsat calea liberă
dezvoltării rapide a tehnologiei, comerţului. Totodată, investiţiile financiare au transcedat graniţele.
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Aceste facilităţi au generat la adresa securităţii şi păcii anumite oportunităţi, dar nu au putut
elimina posibilitatea apariţiei de noi tipuri de riscuri, pericole şi ameninţări la adresa securităţii şi
păcii.
Organizaţiile internaţionale cu vocaţie în domeniul securităţii, au fost şi sunt preocupate
pentru proiectarea şi implementarea strategiei de securitate cu efecte benefice asupra strategiei
globale şi complexe de securitate.
Relaţiile transatlantice vor reprezenta cheia menţinerii stabilităţii şi garanţia dezvoltării
Europei. După anul 2003 am asistat la o dezbatere între „hobbesieni” şi „kantieni” referitoare la cele
mai bune metode de rezolvare a problemelor păcii şi securităţii pe plan mondial, la dreptul de
intervenţie şi limitele suveranităţii, dar şi rolul organizaţiilor internaţionale.
În noul context internaţional de la începutul mileniului III, statele Uniunii Europene îşi
dezvoltă o politică externă şi de securitate, unul dintre elementele esenţiale ale dimensiunii politice.
Aceasta include coordonarea politicilor naţionale, acţiuni şi politici comune şi dezvoltarea unor
instrumente pentru participarea la misiuni de menţinere a păcii.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL DE SUVERANITATE
ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
Dr. Visarion NEAGOE∗
Ana – Maria IONICĂ∗∗
Ever since Rome Treaty was signed, the problem concerning national sovereignty of the member-states has
been the most discussed issue within the European Union. The struggle between the state’s power and the power of the
Union is still sensitive and this is why the latter is still seeking new ways of supporting the idea of the “United States of
Europe”. Yet, each member-state should be aware that in order to profit of the advantages of being part of the
European Union, one of the most important sacrifices is giving up its sovergneity in order to gain a European status
within the Union. But is this one way process worth the sacrifice of neutralizing a state’s power?

I. Evoluţia conceptului de suveranitate: de la pacea westphalicã
la secolul al XXI-lea — un drum fãrã întoarcere
De la Pacea Westphalicã încoace, tema suveranitãţii a suscitat dispute, neînţelegeri sau
rãzboaie, dar a fost şi subiect al convenţiilor, tratatelor şi medierilor internaţionale. Cu greu putem
gãsi în studiul relaţiilor internaţionale un alt subiect atât de dezbãtut. De aceea, cei care scriu despre
suveranitate, încercând fie sã ofere noi tipare, fie sã confere alte înţelesuri termenilor deja uzitaţi, au
una dintre cele mai grele misiuni. Motivul principal al dificultãţii emiterii unor noi teorii despre
suveranitatea europeanã rezidã în faptul cã suveranitatea naţionalã a fost şi a rãmas una dintre
valorile de bazã ale construcţiei şi prosperitãţii entitãţilor statale moderne, iar diferenţele în
interpretarea conceptualã provin din modificãrile istorice ale rolului statului pe plan intern şi a
raporturilor internaţionale afectând aspectul extern al suveranitãţii. În plus, întreaga istorie a
construcţiei europene post '45 este inseparabil legatã de transformãrile pe care le-a suferit concepţia
westfalicã a suveranitãţii. Pentru prima datã în istorie, state independente, suverane şi democratice
au purces la armonizarea economiilor lor şi, ulterior, a obiectivelor politice, într-un efort pornit din
dorinţa de reconstruire a Europei sfâşiatã de conflicte, de asigurare a dezvoltãrii durabile şi a
faptului cã rãzboiul nu va mai fi posibil pe continent. Proiectul european, prezentat spre sfârşitul
anilor '40, avea sã ridice întrebarea dacã izolarea şi luarea deciziilor de cãtre state fãrã a respecta
interesele celorlalţi nu ar trebui abandonate în favoarea unei construcţii viitoare bazate pe încredere,
luarea deciziilor în comun şi urmãrirea unor interese superioare. Rãspunsul ultimilor aproximativ 50
de ani e pe cât de ferm pe atât de concludent: Uniunea Europeanã a impus la nivel global un model
de colaborare economico-politicã încã neegalat.
Considerãm astfel cã problema suveranitãţii naţionale a statelor-membre a fost cel mai
disputat subiect în cadrul Uniunii, încã de la semnarea Tratatului de la Roma. Întrebãrile cruciale
„Câtã putere vor avea noile instituţii pe care le creãm?” şi „Câtã putere va mai avea guvernul
nostru?” au fost la ordinea zilei în timpul pregãtirilor fondãrii Comunitãţii Economice Europene din
1957, aşa cum sunt şi astãzi, când Uniunea cautã noi puncte de sprijin pentru un edificiu la a cãrui
construcţie concepte precum „sistem politic revoluţionar”, „Europa interguvernamentalã” sau
„Statele Unite ale Europei” sunt doar încercãri teoretice de a ancora conceptual un conglomerat de
state independente, suverane şi democratice conduse în viitorul apropiat de o singurã Constituţie1.
Construitã printr-un uriaş efort de a mulţumi pe toatã lumea şi de a asigura o pace durabilã
în Europa, Pacea Westphalicã din 1648, ce a urmat Rãzboiului de 30 de ani, a stabilit în mod practic
ceea ce istoricii, politicienii şi militarii aveau sã numeascã setul principiilor ce definesc
suveranitatea naţionalã. La vremea respective, conceptul se baza în principal pe: crearea şi
∗
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afirmarea statului pe arena internaţionalã, fixarea suveranitãţii ca autonomie internã a principelui
— care ieşise învingãtor asupra Papalitãţii, egalitatea statelor în relaţiile dintre ele, introducerea
conceptului de echilibru între puteri ca mijloc de menţinere a pãcii. Monarhii însã continuau sã fie
expresia statalitãţii, aşa încât suveranitatea se referee, în primul rând, la persoana lor.
În paralel cu statul suveran s-a nãscut ideea de „naţiune”. Locuitorii dinãuntrul graniţelor
aceluiaşi stat cãpãtau treptat conştiinţa cã aparţin unei comunitãţi naţionale, cã împãrtãşesc o istorie
comunã şi, cel mai important, cã au interese comune pe care le pot apãra şi promova cel mai bine
prin intermediul statului. Ulterior, în secolul al XVIII-lea, are loc acea importantã translaţie de la
suveranitatea monarhului la cea a naţiunii sau a poporului, impulsionatã de Declaraţia de
Independenţã a Statelor Unite ale Americii, consacratã mai apoi şi în Declaraţia Drepturilor Omului
şi Cetãţeanului, precum şi în Constituţia Franţei revoluţionare.
Afirmate în ideea „sanctificãrii” lor — mai ales în spiritul hegelian, unde suveranitatea era
conceputã ca o putere absolutã nesupusã nici unei legi — aceste precepte westfaliene au fost, în
fapt, modificate de mai multe ori pe continentul şi în ţãrile care le-au promovat, politicul fiind
întotdeauna factorul revizionist, fermentul schimbãrii, în timp ce juridicul venea cu o oarecare
întârziere sã legifereze situaţii deja create pentru care se ofereau acum explicaţii şi justificãri
normative. Un important pas este fãcut de cei care recunosc caracterele modelator şi moderator ale
suveranitãţii, refuzând o imagine idilicã. G. Jellinek este unul dintre pionierii teoriilor moderatoare
care aduc autolimitarea suveranitãţii: în concepţia lui, statele acceptã dreptul internaţional ca pe o
necesitate autoimpusã, dar se vãd deseori determinate sã încalce aceastã normã internaţionalã. În
secolul al XX-lea, suveranitatea este consideratã o sumã de competenţe pe care statele le pot delega
într-o mãsurã mai mare sau mai micã unor organisme internaţionale. Tot secolul al XX-lea a adus
crearea Ligii Naţiunilor şi ulterior a Organizaţiei Naţiunilor Unite, aceste organisme recunoscând
calitatea de subiect de drept internaţional statelor suverane şi independente, competenţele lor
teritorialã şi materialã, şi condamnând agresiunile unor entitãţi statele asupra altora. Egalitatea
suveranã a statelor a devenit unul dintre principiile de bazã pe care s-a fondat Carta Naţiunilor
Unite: articolul 2 (1) este relevant în acest sens — „Organizaţia este întemeiatã pe principiul
egalitãţii suverane a tuturor Membrilor ei”. Rezoluţia ONU nr. 2625 din 1970 definea principiul
egalitãţii suverane prin urmãtoarele idei:
— „Statele sunt egale din punct de vedere juridic”;
— „Fiecare stat se bucurã de drepturile deplinei suveranitãţi”;
— „Fiecare stat are obligaţia de a respecta personalitatea celorlalte state”;
— „Integritatea teritorialã şi independenţa politicã a statului sunt inviolabile”;
— „Fiecare stat are dreptul de a alege şi dezvolta liber sistemul sãu politic, social, economic şi
cultural”;
— „Fiecare stat are obligaţia de a respecta deplin şi cu bunã credinţã angajamentele sale
internaţionale şi de a trãi în pace cu celelalte state”.
II. Suveranitatea politico-economicã
Ceea ce numim suveranitate politico-economicã s-a aflat dintotdeauna în conflict cu forţa
conservatoare a suveranitãţii juridice. Dinamica politico-economicã a tins întotdeauna spre
subminarea tabuurilor juridice. Pentru a ilustra acestea sã ne amintim celebra lucrare a lui Immanuel
Wallerstein, Sistemul mondial modern2, care plaseazã începuturile economiei mondiale moderne în
momentul Pãcii de la Westphalia, ocazie favorabilã, fondatoare şi, din acel moment, conservatoare,
pe baza şi contra cãreia s-a dezvoltat actuala economie globalã. Ne referim de asemenea la
cunoscuta sintagmã din teoria relaţiilor internaţionale a ultimilor 50 de ani, „politica de putere”,
care concentreazã intervenţiile externe ale marilor puteri însoţite de necesara legitimare impusã de
existenţa mitului suveranitãţii. Statul aproape cã a dispãrut, toate sectoarele economice sunt
globalizate, iar schimbãrile tehnologice în comunicaţii tind spre un „sat global”. În raport cu aceastã
definiţie, contestatarii au dreptate atunci când spun cã statul încã mai existã, cã mai sunt bariere
comerciale, cã nu toate sectoarele sunt globalizate sau cã „satul global” a rãmas parţial, pentru cã nu
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toatã lumea are acces la toate tipurile de media. Dezbaterea actualã în privinţa globalizãrii se referã
însã la alte fenomene, la o dinamicã specialã, şi nu la finalul procesului. De multe ori, argumentele
anti-globalizare ascund probleme etice cu privire la supravieţuirea democraţiei în sensul de
responsabilitate şi legitimitate guvernamentale. Globalizarea a fost precedatã de interdependenţã.
Dar intensificarea schimburilor economice transnaţionale, plus creşterea vitezei comerţului şi a
transferului de capital au dus la crearea unei noi realitãţi — piaţa globalã. Modificãrile cunoscute
sub numele de globalizare pot fi identificate în comerţ, producţie şi finanţe, tot atâtea sectoare
scoase de sub influenţa pe care statul o reclama în numele suveranitãţii.
În domeniul comercial, modificãrile sunt de aceastã datã de naturã calitativã. Companiile
multinaţionale (MNC) au schimbat natura comerţului internaţional. Pentru a evita barierele
comerciale impuse de state, MNC au mãrit procentul operaţiunilor care se desfãşoarã în interiorul
firmei. Statul nu poate controla şi taxa schimburile care au loc între diferite ramuri ale aceleiaşi
companii multinaţionale. De asemenea, inovaţiile tehnologice au fãcut posibile mişcãri tot mai
rapide şi mai ieftine.
Care au fost efectele asupra rolului statului în economie? Globalizarea a afectat în mod
profund rolul statului. Statul împarte „controlul” cu pieţele financiare. În acelaşi timp, având în
vedere natura calitativã a proceselor de globalizare, nici un stat nu se poate sustrage acestora.
Funcţiile de bazã ale statului au fost afectate. Statul nu mai poate nici mãcar sã asigure un control
politic eficient asupra teritoriului sãu. Acest deficit de capacitate este ilustrat cel mai bine de
pierderea eficienţei în domeniul controlului frontierelor, sub aspect economic. Legat de
problematica transfrontalierã, migraţia masivã a grupurilor etnice, cauzatã de diferite conflicte,
revendicãri teritoriale etc., a adus o nouã dovadã a iluziei controlului teritorial absolut.
În privinţa autoritãţii asupra politicii şi a economiei, ceea ce statul a pierdut, nu a câştigat
nimeni. Puterea se disipeazã. Nu asistãm la un joc cu sumã nulã, unde avem un învingãtor şi un
perdant. Sau putem cel mult spune cã este un câştig de partea pieţei globale, dar acesta nu este decât
un mod indirect de a spune acelaşi lucru, şi anume cã puterea - în sensul de control şi influenţã - se
pierde. Globalizarea ca proces modificã în acelaşi timp nu numai capacitatea statului ci şi pe aceea a
actorilor privaţi de a controla „jocul economic”.
Funcţia statalã de control al politicilor economice a fost fundamental afectatã. Acest deficit
se regãseşte în alegerile sale în domeniul reglementãrii politicilor economice. Un stat poate decide
sã se izoleze sau sã restrângã deschiderea sa în raport cu piaţa mondialã. Dar existã costuri dacã o
face. Iar acest tip de reglementare, îndreptat spre controlul operaţiunilor globale, ar putea sã atingã
interesele mai generale de prosperitate ale statului.
Funcţia statului ca furnizor de politici sociale (welfare state) a fost la rândul sãu limitatã.
Instituţiile financiare globale, purtãtoare ale ideologiei dominante neo-liberale, diminueazã
credibilitatea statelor care promoveazã politici extinse de protecţie socialã. Partidele conservatoare,
care doreau un rol minim al statului în economie, au beneficiat de presiuni favorabile din partea
fenomenelor globale. Anumite politici guvernamentale sunt recompensate de piaţa internaţionalã.
Printre acestea se numãrã mãsurile menite sã susţinã competitivitatea, cum ar fi investiţiile în
capitalul uman sau în infrastructurã. Dar politicile de dezvoltare bazate pe izolare nu mai sunt
favorizate. Izolarea parţialã în raport cu piaţa globalã nu mai este posibilã. Statul sfârşeşte prin a nu
mai putea controla raporturile firmelor interne cu piaţa globalã. Dat fiind impactul puternic al pieţei
globale şi faptul cã nici un stat nu se poate izola, se poate argumenta cã statul nu mai este exclusiv
responsabil pentru politica economicã.
Sfârşitul bipolaritãţii în relaţiile internaţionale a întãrit rolul schimburilor economice şi a
afectat importanţa statului. Chiar dacã se asumã faptul cã statul îşi menţine funcţiile de „politicã
înaltã”, în domeniul apãrãrii şi al politicii externe, aceste funcţii îşi schimbã şi ele esenţa. Pe de o
parte, terorismul global nu mai poate fi contracarat cu mijloace militare clasice, iar combaterea lui
pune tot mai mult accentul pe colaborarea internaţionalã. Pe de altã parte, transnaţionalele care se
ocupã cu exporturile de armament pot şi chiar iau decizii care influenţeazã politicile naţionale în
sensul unor achiziţii dirijate, de înaltã tehnologie, influenţa lor devenind un factor important în
planificarea apãrãrii şi securitãţii unor state.
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Şi în privinţa raporturilor cu multinaţionalele, statul rãmâne dominant. Existã într-adevãr
alţi actori, dar aceştia sunt dependenţi de state. Multinaţionalele nu sunt complet detaşate de state.
În condiţii normale, aceastã legãturã nu este întotdeauna evidentã. Multinaţionalele par a fi ghidate
numai de cãutarea profitului, dar în situaţii de crizã, ele tind sã susţinã sau sã se sprijine pe statul de
origine. În plus, activitãţile multinaţionalelor nu au efecte uniforme asupra regiunilor în care
opereazã. De regulã, operaţiunile lor creeazã sau agraveazã disparitãţi regionale. Multinaţionalele se
concentreazã în regiunile cele mai dezvoltate ale unui stat sau în oraşe mari (de regulã în capitale).
Critica accentueazã, prin urmare, faptul cã internaţionalizarea şi libera circulaţie a fluxurilor
comerciale şi financiare sunt limitate3. Consideraţiile geopolitice joacã un rol important în decizia
economicã. Statele rãmân actorii fundamentali ai sistemului internaţional. Fenomenele la care
asistãm, descrise sub denumirea de globalizare, reprezintã în fapt dinamici regionale.
În privinţa rolului statului, divergenţele sunt ireconciliabile. Cei favorabili globalizãrii
identificã o modificare de naturã calitativã a rolului statului. Contraargumentele indicã persistenţa
funcţiilor statului în termeni cantitativi. De aceea, criticii globalizãrii utilizeazã un argument de
tipul „nimic nou sub soare”, cãci istoria se poate repeta dacã modificãrile fenomenelor nu sunt de
substanţã, ci numai de dimensiuni. Ambele perspective au o înţelegere implicitã a unei opoziţii între
naţional şi global. În acest sens, ceea ce este global poate submina ce este naţional. Combinatã cu
faptul cã democraţia are sens numai în context statal, globalizarea, slãbind statul, afecteazã
democraţia, prin aceea cã atacã autoritatea politicã a statului care derivã din democraţia
reprezentativã. Efectele globalizãrii asupra autoritãţii statului pot fi însã duble. Efectul de slãbire în
anumite domenii se poate dovedi a fi consolidare în alte zone. Statul rãmâne necesar sub aspectul
funcţiei legislative, pentru a structura globalizarea. Multinaţionalele au nevoie, la rândul lor, de legi
şi de o birocraţie de stat eficientã cu care sã negocieze. Este posibilã integrarea noilor tehnologii în
cadrul sistemului democratic, îmbunãtãţindu-l. Noua revoluţie informaticã ar putea îndeplini o serie
de funcţii complementare şi antinomice faţã de democraţia reprezentativã. Poate fi utilizatã, de
pildã, ca mijloc de organizare a sondajelor de opinie, a unor referendumuri, sisteme de informaţie
publicã ori campanii electorale.
Redefinirea rolului statului este o realitate. Cum anume o interpretãm rãmâne un capitol
deschis. Autorii sunt mai aproape de analiza potrivit cãreia schimbarea este de naturã calitativã, iar
statul poate supravieţui numai dacã funcţiile sale sunt definite şi îndeplinite altfel decât pânã în
prezent. Posibilitatea de a integra argumentele pro şi contra ne permite o concluzie mai echilibratã.
Existã fenomene economice pe care le putem numi globalizare, întrucât se desfãşoarã pe scarã
globalã şi afecteazã toţi actorii, fãrã deosebire de dimensiune sau de forţã. Argumentele critice
presupun implicit o linie eticã legatã de lipsa de legitimitate şi de caracterul nedemocratic al
fenomenelor globale, dacã rãmân necontrolate. În cazul în care efectele negative ale globalizãrii pot
fi menţinute sub control sau chiar evitate, atunci oponenţii globalizãrii s-ar putea gãsi în situaţia de
a-şi reevalua argumentarea.
III. Suveranitatea juridicã
În dreptul internaţional, statul suveran este primul subiect de drept în ordinea importanţei.
Statul are competenţe legale exprimate în sens material şi formal. Cele materiale sunt în primul rând
de ordine interioarã şi ţin de suveranitatea internã, şi anume capacitatea de a-şi organiza puterea sa
politicã, sistemul sãu economic şi social. Competenţele în sens formal se referã la jurisdicţia statului
şi la capacitatea sa de a acţiona în vederea garantãrii respectãrii regulilor juridice edictate de el.
Apoi, statele au o competenţã personalã care se manifestã în acţiunea lor faţã de propriii cetãţeni, în
vederea reglementãrii statutului cetãţeniei, protecţiei lor în strãinãtate şi acordarea corelativã a
drepturilor şi a obligaţiilor. Totuşi, cea mai accentuatã dintre competenţe a fost cea teritorialã, acea
putere generalã, deplinã şi exclusivã asupra gestionãrii teritoriului unui stat. Pentru controlul
teritoriilor s-au dus rãzboaie, s-au fãcut alianţe, s-au promovat tratate de pace, s-au creat instituţii
internaţionale. Pânã la inovaţia Uniunii Europene, competenţa teritorialã pãrea a fi cel mai drag
3
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atribut al suveranitãţii statelor europene, exercitat atât pe continent cât şi în multe colţuri ale lumii.
Autonomia în abordarea acestor competenţe conferã statelor dreptul de a decide singure asupra
folosirii lor. Ca atare, nu se exclude posibilitatea ca statele sã delege unele competenţe sau
materializarea lor, din proprie iniţiativã şi voinţã, potrivit angajamentelor asumate prin tratate. Este
şi calea pe care au ales-o statele Uniunii Europene când au hotãrât cã unele atribute pot fi servite
mai bine prin efortul comun, realizat sub tutela instituţiilor europene.
Trebuie reţinut, însã, cã pentru statele europene, teoria suveranitãţii se bazeazã pe binomul
drepturi/obligaţii. În virtutea conţinutului teoretic acceptat de europeni şi de comunitatea
internaţionalã, statele au dreptul la o personalitate internaţionalã, dreptul de a li se respecta
integritatea teritorialã şi dreptul la autoapãrare, dreptul de a-şi stabili singure regimul social politic,
dreptul de a-şi folosi resursele, de a-şi stabili sistemul economico-social şi legislaţia, dreptul de a-şi
conduce în mod liber relaţiile cu alte state, dar şi obligaţiile corelative de a respecta personalitatea
internaţionalã a celorlalte state şi suveranitatea acestora şi de a-şi îndeplini cu bunã-credinţã
obligaţiile internaţionale.
Dreptul internaţional cunoaşte noi dezvoltãri în secolul al XX-lea, cu precãdere dupã cel deal Doilea Rãzboi Mondial. Este perioada în care apar organizaţiile internaţionale ca noi subiecte de
drept, iar multitudinea tratatelor internaţionale impun aceastã nouã formã de colaborare, care
inventeazã o serie de norme stricte ce trebuiau respectate de cãtre statele care aderau la respectivele
organizaţii sau tratate. Membrii ONU, ai NATO sau ai UE erau şi sunt legaţi convenţional printr-un
singur instrument juridic sau prin mai multe. Prin intermediul acestor înţelegeri internaţionale, prin
care statele ajungeau la concluzii comune pe calea dialogului şi a negocierii, s-a ajuns la norme
juridice cu caracter general şi au apãrut noi ramuri ale dreptului internaţional.
Probabil cea mai importantã contribuţie adusã teoriei suveranitãţii în relaţiile internaţionale
şi dreptul internaţional public, în secolul al XX-lea, a fost tocmai atestarea documentarã cã
suveranitatea statelor nu poate fi absolutã, iar guvernelor nu trebuie sã li se permitã abuzuri
sãvârşite la adãpostul „scutului” suveranitãţii. În dreptul internaţional au fost introduse anumite
limitãri ale suveranitãţii teritoriale a statelor, determinate de principiile şi normele Cartei ONU şi de
obligaţiile asumate de statele-membre:
— statul trebuie sã garanteze strãinilor aflaţi pe teritoriul sãu drepturile prevãzute de normele
cutumiare şi convenţionale ale dreptului internaţional public;
— statul are obligaţia sã nu admitã sãvârşirea, pe teritoriul sãu, a unor acte care pun în pericol
securitatea altui stat;
— statul are obligaţia de a respecta imunitãţile statelor strãine - în sensul cã actele unui stat nu pot fi
supuse jurisdicţiei interne a altui stat - şi imunitãţile de execuţie de care beneficiazã bunurile de
proprietate ale altui stat aflate pe teritoriul sãu. Mai mult chiar, statele nu pot invoca imunitatea lor
de jurisdicţie în cazul tranzacţiilor comerciale, contractelor de muncã încheiate între un stat şi o
persoanã fizicã, în cazul acţiunilor de reparaţii pecuniare sau daune. Tribunalele unui stat nu pot lua
mãsuri de constrângere împotriva bunurilor unui stat strãin.
Concluziile principale sunt cã statele au descoperit cã au fost mult mai câştigate dacã au
realizat tratate, înţelegeri şi acorduri între ele, decât dacã ar fi acţionat pe cont propriu, iar pe de altã
parte, cã restrângerea volitivã a unor atribute ale suveranitãţii contribuie la binele comun. Este
foarte important sã subliniem cã delegarea unor competenţe derivate din suveranitate cãtre
organizaţii sau instituţii internaţionale nu antreneazã renunţarea la suveranitate, care rãmâne
indivizibilã şi inalienabilã (nu poate fi înstrãinatã), ci reprezintã doar o convenţie prin care
deţinãtorul sãu de drept, poporul, o deleagã spre o altã autoritate. Prin colaborãrile internaţionale
statele şi-au întãrit suveranitatea, împãrţind atât costurile cât şi beneficiile.
IV. Perspectiva asupra suveranitãţii statelor-membre ale Uniunii Europene
Participarea statelor-membre la construcţia europeanã a avut ca bazã adaptarea suveranitãţii
la imperativele interdependenţelor internaţionale şi celor decurgând din dezvoltarea organizaţiilor
europene constituite de aceste state şi nu un demers juridic de limitare a suveranitãţii naţionale4.
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Deciziile Curţii Europene de Justiţie au legitimitate în sistemele juridice ale statelormembre, tocmai drept rezultat al transferãrii acestui drept dinspre statele UE cãtre instituţia
suprastatalã cu sediul în Luxemburg, dar şi ca urmare a doctrinei recunoaşterii reciproce a acestor
puteri. Aceastã doctrinã, prin care statele Uniunii trebuie sã recunoascã mãsurile normative ale altor
ţãri din Uniune, creeazã o autoritate extrateritorialã, deoarece un stat-membru poate promulga o
lege care sã guverneze, în fapt, activitatea unor întreprinderi proprii care acţioneazã în alte state ale
Uniunii. De exemplu, o sucursalã a unei bãnci germane care activeazã în Spania este controlatã de
şi se supune regimului existent în Germania, şi nu autoritãţii Bãncii Centrale a Spaniei. Activitatea
unei companii de asigurãri italiene care opereazã în Germania este reglementatã de legea italianã şi
nu de cea germanã.
Foarte important pentru delimitarea competenţelor în Uniune a fost noutatea adusã de
Tratatul de la Maastricht din 1992. Structura celor „Trei Piloni” pe care s-a construit Tratatul
Uniunii Europene definea clar competenţele exclusive ale acesteia, în Primul Pilon (I) — în care
erau incluse „Comunitãţile” (CE, CECO şi EURATOM); cele exercitate în comun, în Al Doilea
Pilon (II) — adicã Politica Externã şi de Securitate Comunã; şi cele care rãmâneau sub tutela
exclusivã a statului, grupate în Al Treilea Pilon (III) — al Justiţiei şi Afacerilor Interne. Separaţia a
fost menitã sã clarifice aspectele împãrţirii sarcinilor în Uniune, dar procesul luãrii deciziei s-a
dovedit a fi unul mai greoi, iar o datã cu lãrgirea cãtre est, se pare cã existã toate şansele sã ducã la
un blocaj instituţional. Într-adevãr, Uniunea dobândea competenţe exclusive în domeniul celor patru
libertãţi fundamentale (libera circulaţie a mãrfurilor, a capitalurilor, a persoanelor şi a serviciilor),
dar pentru ceilalţi doi Piloni, procedurile de vot prin Majoritate Calificatã şi Unanimitate au fost de
multe ori o piedicã în calea dezvoltãrii. În prezent, chestiunile legate de politica concurenţei sau de
comerţ sunt strict apanajul Comisiei, prin ea Uniunea având aici puteri exclusive. Problemele de
genul vizelor şi a justiţiei interne au rãmas în domeniul de competenţã al statelor-membre. Tendinţa
ultimului deceniu a fost sã se opereze o translaţie a ultimilor doi Piloni în primul, sporind astfel
competenţele Uniunii într-o sferã mai largã a problemelor politico-sociale şi, nu în ultimul rând,
militare. Necesitatea înfiinţãrii unei Poliţii Europene sau a unei Forţe de Reacţie Rapidã a UE - care
sã fie coordonatã de Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externã şi de Securitate Comunã -,
demonstreazã translaţia dinspre Pilonul II (PESC) cãtre Pilonul I. Argumentul „eurooptimiştilor”
pentru aceastã translaţie este eficientizarea luãrii deciziei în Uniune, dar şi continuarea construcţiei
în sens suprastatal.
În privinţa definirii precise a UE, constatãm faptul cã fiecare definiţie se concentreazã
asupra unui aspect al mecanismului, fãrã a fi în întregime adecvatã. Astfel, William Wallace
caracterizeazã Uniunea Europeanã ca fiind „mai mult decât un regim, mai puţin decât o federaţie”.
Urmãrind ideea în profunzime, sistemului instituţional al UE i s-a aplicat termenul de governance guvernanţã sau guvernãmânt - într-o imperfectã paralelã cu sistemul intern, din perspectiva
guvernãrii, a gestionãrii bunãstãrii şi a clivajelor politice, pe axa euroscepticism–federalism. Dacã
UE este analizatã drept stat în devenire, atunci i se pot aplica metodele analizei comparate utilizate
pentru democraţiile statale reprezentative.
Putem afirma cã ţãrile UE au implementat cele mai radicale modificãri aduse tezei iniţiale a
suveranitãţii, cea westfalicã. Explicaţia este datã de modul în care funcţioneazã azi Uniunea,
înţelegerea suveranitãţii interdependenţei fiind foarte importantã pentru identificarea unui posibil
scenariu pentru viitorul construcţiei europene. O mai corectã denumire a ceea ce avem astãzi în UE
este o „suveranitate partajatã”. Explicat sintetic, conceptul argumenteazã cã realizarea unei
suveranitãţi naţionale - în sensul de capacitate - a statelor-membre ale UE este cel mai bine, mai
ieftin şi mai sigur realizabilã prin colaborarea care a asigurat gradul ridicat de interdependenţã între
membrii clubului. Uniunea a fost creatã printr-o serie de tratate, îmbunãtãţite şi modificate în mai
multe rânduri, la care au aderat treptat aproape toate statele Europei Occidentale. Uniunea şi-a
stabilit politici şi aranjamente instituţionale proprii, multe dintre acestea având o forţã politicojuridicã ce transcende graniţele naţionale. S-a creat astfel o suveranitate partajatã, un concept mult
mai cuprinzãtor decât definiţia asemãnãtoare atribuitã de Krasner. Suveranitatea partajatã
reprezintã, în opinia autorilor, invenţia politicã a Uniunii, un concept implementat pragmatic care
298

poate fi cheia dezvoltãrii construcţiei europene în viitor. În sensul celor demonstrate anterior,
suveranitatea partajatã nu presupune pierderea totalã a unor atribute ale suveranitãţii interne, ci
dezvoltã capacitãţile externã şi interdependenţã ale suveranitãţii naţionale, în sensul întãririi
capacitãţii de a reglementa chestiuni economico-politice - cum ar fi circulaţia capitalurilor, a
mãrfurilor şi a persoanelor etc. - de o manierã mai coerentã, mai ieftinã şi mai eficientã. Statelemembre sunt chemate sã întãreascã aceastã suveranitate în comun.
O integrare şi mai profundã ar întãri statutul internaţional propriu de care Uniunea se bucurã
deja. Comunitatea participã la mai multe conferinţe internaţionale ale ONU şi ale OSCE, având
chiar o reprezentare permanentã pe lângã aceastã ultimã organizaţie pentru securitatea europeanã.
Comunitatea este parte la semnarea Convenţiei asupra Dreptului Mãrii, a Actului Final de la
Helsinki şi este membrã a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agriculturã. UE a consfinţit
colaborarea sa cu NATO şi a deschis conlucrarea instituţionalã directã cu Alianţa Nord-Atlanticã.
În mod normal, într-un sistem statal, o constituţie este acceptatã ca atare dacã respectã
criteriile formale de adoptare şi ratificare. Apoi, conţinutul, criteriile democratice şi sfera de
acoperire a unui astfel de document trebuie sã corespundã unor rigori tehnice şi axiologice. Dar UE
este, din punct de vedere al dreptului internaţional, o formulã interguvernamentalã, care
funcţioneazã pe baza unui tratat internaţional. Pentru ca aceastã formulã sã poatã fi dotatã cu o
constituţie în sens strict juridic, este necesarã adoptarea acestei constituţii sub forma unui tratat
internaţional, urmând procedura ratificãrii în fiecare stat-membru. Pentru a evita atât dificultatea
acestui proces, cât şi un posibil eşec, elitele politice ale Uniunii au preferat formula Convenţiei, deja
utilizatã pentru adoptarea Cartei Europene a Drepturilor Omului. Formula Convenţiei presupune
reunirea unor reprezentanţi influenţi din partea ţãrilor-membre, fãrã respectarea separaţiei puterilor
în stat şi incluzând experţi din lumea academicã şi din societatea civilã - lipsiţi de responsabilitãţi
politice -, rezultatul final nefiind constrângãtor juridic. Aceastã formulã permite evitarea ratificãrii,
dar slãbeşte şi forţa politico-juridicã a documentului astfel adoptat. În accepţiunea autorilor, forma
finalã a Constituţiei europene va trebui sã fie cât mai simplã şi mai deschisã.
V. Problema suveranitãţii în UE
Deficitul democratic este problema esenţialã în argumentarea euroscepticã — radicalã sau
doar criticã la adresa UE. Aşa cum am arãtat şi în secţiunea referitoare la impactul procesului de
globalizare asupra rolului statului, principalul argument al liniei critice este imposibilitatea
constituirii unor noi forme de guvernare trans- sau supranaţionale, care sã fie în acelaşi timp
democratice. Cazul Uniunii Europene este primul analizat în studiile privind posibilitatea unor
forme de guvernare „supra-trans-statale” democratice, pentru cã a mers cel mai departe în depãşirea
şi/sau anularea unor prerogative statale tradiţionale.
Se remarcã douã seturi de probleme întâlnite în cazul lucrãrilor pe tema deficitului
democratic. Mai întâi, majoritatea lucrãrilor suferã datoritã comparaţiei cu sistemul parlamentar
intern. Aceastã perspectivã prezintã avantajul unor criterii practice, existente în mod concret în
anumite ţãri. Dar suntem oare siguri cã întãrirea Parlamentului European ar soluţiona problema
deficitului democratic? Cu aceastã remarcã trecem la alt gen de abordare a deficitului democratic în
UE şi anume comparaţia implicitã sau explicitã cu un model democratic ideal. Deşi dimensiunea
normativã a democraţiei este întotdeauna prezentã în evaluãrile noastre practice, aceastã comparaţie
cu un model ideal face inevitabilã descoperirea unui deficit democratic în contextul UE. O a treia
cale de abordare a deficitului democratic aparţine tendinţelor conservatoare de diverse facturi, care
au nostalgia unui trecut fãrã globalizare. Soluţia ar fi cã procesul democratic trebuie sã
îndeplineascã cinci criterii:
— Egalitatea votului: reprezentare egalã, responsabilitate;
— Participare efectivã: corpuri intermediare dupã modelul federal american, eficiente şi
accesibile;
— Înţelegere luminatã: acces la informaţii şi existenţa unei sfere publice;
— Control final asupra agendei: control indirect, egal accesibil, întrucât modelul rãmâne
democraţia reprezentativã, posibilitatea de a revoca autoritatea delegatã;
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— Inclusivitate: legatã de condiţiile de cetãţenie.
Europa Occidentalã a manifestat iniţial o atitudine prudentã faţã de Europa de Est. Henry
Kissinger propunea scenarii privind neutralitatea regiunii5. Dupã dispariţia URSS a apãrut
posibilitatea aderãrii la structurile instituţionale ale Europei Occidentale, sub forma NATO mai
întâi, apoi a UE. În timp ce Alianţa Nord-Atlanticã era vãzutã ca un mijloc de întãrire a securitãţii
militare şi politice (hard security), UE era imaginatã ca o soluţie la rezolvarea problemelor ce ţineau
de securitatea non-militarã (soft-security). Aderarea statelor estice la Uniune nu întâmpina reticenţã
din partea Federaţiei Ruse, ca în cazul aderãrii la NATO, atâta timp cât discuţiile în UE nu se
refereau la o securitate europeanã.
VI. Problema suveranitãţii în cazul României
Necesitatea aderării României la U.E. s-a datorat în primul rând nevoii de a creea o zonă de
liber schimb (pe plan economic), cooperarea economică şi financiară, în sprijinul restructurării
economiei româneşti, iar în plan politic crearea unui cadru instituţional pentru realizarea unui dialog
politic permanent între părţi. Toate principiile asocierii trebuie analizate în concordanţă cu
interesele naţionale ale României. Asocierea şi aderarea trebuiau să servească promovării
interesului naţional şi dezvoltării potenţialului economic şi patrimoniului cultural românesc.
Avantajele aderării mult mai numeroase au diminuat importanţa aspectului referitor la pierderea
suveranităţii statale.
În primele şase luni de la aderare, România a făcut deja progrese în ceea ce priveşte
remedierea slăbiciunilor care ar putea împiedica aplicarea eficientă a legislaţiei, politicilor şi
programelor europene. Este necesar mai mult timp pentru a demonstra că progresele legislative
importante sunt traduse prin rezultate în domeniile-cheie. Va fi necesar să se acorde o atenţie
constantă tuturor domeniilor în care sunt aplicate măsurile de acompaniere. În special, este nevoie
de accelerarea eforturilor de realizare a reformei sistemului judiciar şi de luptă împotriva
corupţiei.Se va continua parteneriatul strâns cu România pentru a sprijini eforturile acesteia de
atingere a obiectivelor specifice în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Comisia va
actualiza prezentul raport la începutul anului 2008 şi va pregăti următorul raport detaliat privind
mecanismul de cooperare şi verificare la mijlocul anului 2008.
Concluzii
Conceptul suveranitãţii a avut o evoluţie ireversibilã de-a lungul anilor, înţelesurile rigide,
„clasice”, de nivel maximalist cedând treptat locul unor interpretãri mai suple, accentuând
cooperarea între state şi respectarea obligaţiilor lor internaţionale.
Istoria a demonstrat cã soluţia cooperãrii internaţionale, inventatã în cadrul UE şi
perfecţionatã în ultimii 50 de ani, a fost cea mai bunã: statele UE se gãsesc într-o poziţie mai bunã
decât dacã nu ar fi avut conglomeratul de contracte şi înţelegeri prin care au transpus la nivel
continental unele dintre atributele suveranitãţii naţionale. Pentru viitor, una dintre cele mai viabile
soluţii pentru Uniune ar fi adoptarea şi legiferarea unui sistem al suveranitãţii partajate cu statelemembre, dar centrat pe cetãţenii Europei. Dacã preluãm teza mandatului reprezentativ, atunci
Europa ar trebui sã se îndrepte spre un nou model transnaţional în care depozitarul suveranitãţii sã
fie cetãţeanul şi nu statele. O coagulare a puterilor în jurul Parlamentului European şi o
implementare a principiilor propuse în Carta Albã a Guvernãrii Europene sunt necesare dar nu şi
suficiente pentru întãrirea caracterului democratic al construcţiei europene.
Transferul de suveranitate dinspre statele-membre înspre instituţiile UE a avut deja loc şi
este o iluzie sã ne imaginãm cã este reversibil. Costurile unei reversibilitãţi ar fi insuportabile, iar
prãbuşirea construcţiei Unionale ar echivala cu prãbuşirea Europei, fapt de care sunt conştiente
toate guvernele statelor-membre: dovada irefutabilã este cã nici cele mai sceptice state (Irlanda,
Marea Britanie) nu au cerut şi nu doresc ieşirea din Uniunea Europeanã, pentru cã avantajele
depãşesc cu mult costurile cooperãrii. Totuşi, transferul suveranitãţii nu permite instituţiilor
europene o acţiune separatã de deciziile luate în cadrul naţional, specific fiecãrei ţãri-membre.
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PERICOLUL TERORIST ÎN ŞI DIN EUROPA
Dr. Gheorghe CREŢU∗
In spite of the countermeasures, the terrorism can continuously affect the security of the european countries
and the Europe as a whole. Having in view this idea, the actual speach reveals some of the features of the new
terrorism in Europe, which is based on multiple reasons and its actions can become distructive.
Considering the fact Europe has a long and dramatical history of the terrorism, mainly internally, which killed
in the past decades over 4000 people and produced uncountable material damages, the second part of this speach will
deal with this too. The majority of the terrorist organisations in the european countrie partially or totally stopped their
activitie, but, anyone of them did not dismanteled, beeing even some suppositions that some of them are supporting
logistically the new terrorism.

1. Ameninţarea teroristă se menţine la cote ridicate
Terorismul contemporan se axează îndeosebi pe extermismul religios violent, pe
extremismul politic şi efectele dezrădăcinării. Cauzele proliferării în timp a acestui fenomen rămân,
în continuare, extrem de diferite şi complexe. Ele îşi au sorgintea în adâncirea crizelor economice,
culturale şi sociale, în politica de alienare a tinerilor care trăiesc ca imigranţi, în reacţiile virulente la
influenţele pe care le exercită civilizaţia occidentală asupra societăţilor încă tributare fantasmelor şi
prejudecăţilor, în recrudescenţa criminalităţii şi expansiunea reţelelor acesteia controlate de lumea
interlopă128.
La cele de mai sus s-ar mai putea adăuga încă multe alte aspecte (cauze) de ordin doctrinar,
etnic, teritorial şi de altă natură.
Adâncirea şi reliefarea motivaţiilor care au generat şi generează terorism în Europa nu
reprezintă o încercare de legitimare a acestuia, dimpotrivă se pun în lumină cauzele care-l
generează.
Analizele multiplelor aspecte pe care le îmbracă fenomenul terorist au remarcat faptul că
acesta s-ar opune globalizării dar, ca un paradox, extinderea sa depinde de procesul globalizării.
Urmând această logică, terorismul global nu ar fi decât una dintre multiplele faţete ale culturii
globale din procesul de globalizare129.
Terorismul a urmat acelaşi tipar al globalizării astfel încât, de pildă, acest fenomen devine
greu disociabil de finanţarea asigurată de activităţile crimei organizate, traficul de droguri, migraţia
ilegală sau încercările de a obţine şi disemina arme de distrugere în masă, care, toate la rândul lor sau „globalizat”. Elementele potenţatoare ale terorismului în condiţiile globalizării sunt date de
fluidizarea graniţelor, libera circulaţie a fluxurilor de capital, deplasarea uşoară a oamenilor,
echipamentelor şi a materialelor etc.
Prin raportarea nemijlocită la evoluţiile menţionate se constată că alături de sistemul
relaţiilor internaţionale s-a conturat un sistem paralel, greu cuantificabil însă manifest al
„ameninţărilor neconvenţionale” cu actori, obiective, strategii, mijloace de acţiune şi resurse proprii
şi care „activate” pot deveni deosebit de periculoase.
Terorismul este o ameninţare. Un atac la adresa libertăţii, drepturilor omului şi democraţiei.
O metodă prin care este utilizată violenţa pentru subminarea valorilor, indiferent de autori, loc sau
de momentul în care sunt comise atentatele teroriste, unele de o gravitate deosebită. În acest context
atentatele de la Madrid (2004) – soldate cu 200 de morţi şi 1400 de răniţi şi de la Londra (2005) –
soldate cu 56 morţi şi 700 de răniţi, precum şi cele din Grecia, Turcia şi Rusia europeană, au avut
darul de a distruge definitiv părerea conform căruia „Teroriştii au ce au cu Israelul şi cu Statele
Unite. Noi europenii nu trebuie să ne temem”!
∗
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Atentatele la care ne-am referit şi nu numai, ne conduc la concluzia că în Europa terorismul
internaţional este la el acasă. Centrele de gravitate ale activităţii teroriste în Europa, ca dealtfel şi pe
alte continente, sunt legate într-o reţea multinaţională densă a cărei funcţionare este favorizată de
nivelul înalt de dezvoltare a infrastructurii de transport şi comunicaţii dar şi de distanţele relativ
mici dintre centrele urbane, economice, politice şi de altă natură. Ar mai fi de subliniat faptul că
atunci când ne raportăm la Europa avem în vedere că şi „Uniunea Europeană include societăţi
deschise şi puternic interdependente între care circulaţia persoanelor este nerestricţionată, iar
posibilităţile autorităţilor de a restrânge sau monitoriza aceste mişcări sunt limitate”130.
La cele de mai sus s-ar mai putea adăuga încă multe alte slăbiciuni ale democraţiilor
occidentale ca: frontiere tot mai vulnerabile, un control inadecvat al imigraţiei, insuficienta
supraveghere internă a fenomenului terorist etc.
Europa are o lungă şi dramatică istorie a terorismului în principal intern IRA, ETA,
Fracţiunea Armatei Roşii şi Brigăzile roşii, sunt numai câteva exemple de organizaţii care au
revendicat mai mult de 4000 de vieţi şi distrugeri incalculabile în deceniile anterioare.
Aşadar, Europa este familiarizată cu terorismul, ceea ce ete nou este ceea ce numim terorist
transfrontalier, internaţional etc., motivat în mod deosebit de religie sau de necesitatea unei anumite
„solidarităţi” în spatele căreia se ascund interese politice, economice, culturale sau de altă natură.
Deşi în ultimii ani au fost luate măsuri privind apărarea împotriva terorismului atât la nivel
naţional cât şi la nivelul Uniunii Europene, bătrânul continent rămâne în continuare vulnerabil. Nu
există securitate 100% împotriva terorismului. Teroriştii au întotdeauna avantajul surprizei, dată
fiind „calitatea” informaţiilor pe care organele abilitate le deţin la un moment dat. De aceea trebuie
să fim conştienţi de faptul că vulnerabilităţile fac parte din realitatea cotidiană.
Totodată, analizele au subliniat, în repetate rânduri, că reţeaua internaţională, cât şi cea
internă a terorismului dispun de capacităţi organizatorice care conferă acestuia o anumită
capabilitate, chiar dacă cea din urmă pare să fi trecut, aparent, în ultima vreme, la faza de
„conservare”.
În spatele unor atentate teroriste din Europa stau imigranţii musulmani din generaţia a II-a
sau chiar a III-a. Astfel, terorismul islamic şi-a creat un serios cap de pod în Europa, nu neapărat
prin „import” masiv, ci prin dezvoltarea sa din inetrior prin recrutarea şi pregătirea unor elemente
din rândul imigranţilor chiar dacă o bună parte dintre aceştia au cetăţenia statelor în care astăzi
locuiesc.
Nu întâmplător Londra este, nu de puţine ori denumită „Londonistan” datorită numărului
mare de musulmani care trăiesc astăzi în Anglia, respectiv în capitala acesteia. Parisul găzduieşte un
procent ridicat de magrebieni fapt care a condus la o masivă emigraţie a evreilor francezi în Israel.
Miile de magrebieni în rândul cărora au pătruns elemente ale organizaţiilor teroriste sunt, după
părerea noastră, la originea celor două runde ale Intifadei din Paris şi din alte oraşe franceze, pe
timpul căreia au fost incendiate un număr impresionant de maşini, imobile şi alte bunuri.
Printre minorităţile Berlinului semnalăm pe cele de origine turcă, kurdă, arabă şi
pakistaneză, care nu odată au dat de furcă autorităţilor germane, iar Madridul a devenit o potenţială
„capitală” a califatului Andalus etc.
Cele câteva exemple ne fac deosebit de circumspecţi atunci când ne referim la terorismul de
pe continentul european.
Să nu ne mai mire legăturile cu reţeaua Al-Qaida la care au aderat „organizaţiile” şi
„grupurile teroriste” de origine musulmană care s-au plămădit în interiorul Continentului European.
La fel ca oriunde în lume şi în Europa, terorismul, indiferent de provenienţa sa, are
capacitatea de a lansa atacuri şi a produce pierderi la scară mai mică sau mai mare.
În afara terorismului intern tradiţional, care şi-a slăbit mult potenţialul de acţiune şi la care
ne vom referi mai pe larg în partea a doua a prezentei comunicări, în Europa au pătruns elemente
ale terorismului internaţional, cu preponderenţă islamic, elemente în cadrul cărora locul de frunte îl
deţin cele aparţinând reţelei Al-Qaida şi care, de altfel, au stabilit legături cu grupuri indigene din
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toată lumea. Forţa reţelei Al-Qaida, stă în structura sa multicelulară răspândită pe tot globul,
Europa nefiind ocolită, care-i conferă agilitate şi acoperire. Reţeaua teroristă Al-Qaida este ca un
virus care capătă mutaţii continua şi nu duce lipsă de aderenţi în Europa mai ales, din rândurile
imigranţilor islamişti.
Referindu-se la faptul că ameninţarea teroristă este în continuare foarte ridicată în Europa,
judecătorul francez Jean Luis Bruguier – un specialist în materie – afirmă că „Irakul atrage ca un
magnet tinerii musulmani care astfel se radiculizează ... Este asemenea unei găuri negre care suge
toate elementele care trăiesc în Europa pe care le împinge să vină în Irak. Iar unii dintre ei se
întorc în Europa cu ideea că trebuie să continue acolo războiul sfânt, jihadul, fie că e vorba de
Marea Britanie, Franţa, Spania, sau de orice altă ţară”131.
Este grav, de asemenea, că celulele teroriste încep să recruteze oameni din ce în ce mai
tineri, de multe ori minori. O activitate care a început să prindă viaţă şi în Europa, mai ales sub
aspectul instruirii şi îndoctrinării încă de la vârste foarte fragede ale acestora.
La nivel European, cauzele terorismului rezidă de regulă în dorinţa de autonomie teritorială
şi etnică (de cele mai multe ori împotriva firii), independenţă, egalitate în drepturi, sau cel puţin de
recunoaştere a minorităţilor.
De asemenea, nu putem trece peste terorismul motivat ideologic şi religios, având drept scop
răsturnarea ordinii de drept şi înlocuirea acesteia cu un model extremist (de dreapta sau de stânga).
La nivelul Europei a apărut de curând “precedentul Kosovo”, născut după declararea
independenţei acestei provincii sârbeşti, care ar putea revigora unele grupări teroriste autohtone
militante pentru independenţa a tot felul de minorităţi. Mai mult decât atât în ajutorul lor pot sări şi
reţelele teroriste internaţionale, model experimentat cu success în Kosovo, unde au fost implicate
reţele teroriste musulmane venite în sprijinul actualului premier kosovar ce se afla pe atunci pe lista
NATO ca unul dintre liderii temuţi ai terorismului.
Multiplicarea unor astfel de acţiuni la care să ia parte grupările teroriste autohtone cât şi cele
internaţionale nu ar duce decât la sacrificarea unui principiu fundamental care riscă să ameninţe
într-o bună zi chiar unitatea Uniunii Europene.
2. Organizaţii teroriste ce s-au dezvoltat în Europa ...
Terorismul din Europa a fost dominat de către o serie de organizaţii de mai mică sau mai
mare amploare şi care au apărut la a doua parte a secolului XX şi în special în ultimul pătrat al
acestuia.
a) Armata secretă Armeană de eliberare a Armeniei (ASALA) – înfiinţată în 1975
ASALA s-a constituit într-o grupare teroristă transnaţională, pe baze etnice, cu o ideologie
marxist-leninistă care şi-a exprimat încă de la început solidaritatea cu toate mişcările de stânga şi
separatiste din întreaga lume. Aceasta şi-a propus ca obiectiv restabilirea Armeniei istorice, într-o
zonă care include estul Turciei, nordul Iranului şi Armenia post-sovietică.
De asemenea, ASALA a militat şi militează pentru forţarea Turciei să recunoască genocidul
practicat împotriva armenilor în timpul Imperiului Otoman şi încetarea discriminărilor suferite de
armeni în Turcia.
Obiectivele politice ale acestei grupări pot fi sintetizate astfel: folosirea violenţei
revoluţionare pentru a forţa stoparea „explorării”, represiuni şi teroorii colonianismului turcesc a
„imperialismului NATO” şi a sionismului; atacarea instituţiilor şi reprezentanţilor statului turc,
oriunde în lume şi lovirea ţărilor care sprijină Turcia; afirmarea socialismului ştiinţific ca doctrină a
patriei armene reconstruite; transformarea Armeniei fost sovietice în bază de luptă revoluţionară
contra Turciei.
Pentru realizarea acestor obiective, ASALA a comis o serie de atentate teroriste, activitate
împărţită în două faze:
• În timpul primei faze, gruparea a atacat personalul diplomatic turc pentru a atrage atenţia
asupra „problemei armeneşti” şi în vederea câştigării de aderenţi printre armeni;
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•

În faza a doua, ASALA şi-a extins operaţiile şi împotriva ţintelor „imperialiste”,
primele victime fiind birourile KLM şi Lufthansa din Paris, precum şi biroul TWA din
Madrid.
ASALA ameninţă şi în prezent interesele unor state europene.
b) Patria Bască şi Libertatea (ETA) – 1959
ETA este una din cele mai vechi organizaţii teroriste din Europa. Cu toate că liderii ETA
sunt marxişti, majoritatea membrilor au aderat la organizaţie din motive naţionaliste.
În prezent ETA este compusă din mai multe fracţiuni, între care există un relativ consens.
Cea mai agresivă şi mai vehementă fracţiune este „ETA – aripa militară” (ETA – M), care
militează pentru o campanie teroristă violentă contra guvernului spaniol.
Altă fracţiune „ETA – Frontul politico-militar” (ETA – PM), relativ inactivă în prezent,
apelează la terorism, dar este favorabilă şi activităţilor politice care să asigure aderarea maselor la
organizaţie.
Încă de la înfiinţare, în 1959, ETA şi-a stabilit ca obiective politice: înfiinţarea unui stat basc
independent (probabil marxist), cu ajutorul terorismului îndreptat contra Spaniei; provocarea unor
crize economice în regiunea bască, prin terorizarea oamenilor de afaceri din regiune.
Pentru realizarea obiectivelor politice ETA a vizat oficialităţile guvernului spaniol, membri
ai serviciilor de securitate şi ai armatei.
De asemenea, au desfăşurat acţiuni împotriva facilităţilor economice şi guvernamentale,
ducând şi campanii de intimidare a turismului.
Începând cu 1968 ETA este bănuită de provocarea a peste 800 de asasinate, fiind una dintre
cele mai violente grupări din Europa.
Membrii ETA au fost implicaţi în atacuri contra oponenţilor regimului sandist, în Nicaragua,
în timpul regimului Ortega.
De asemenea, ETA este responsabilă de asasinarea a 6 persoane în 1998. Pe 17 septembrie
1998, ETA a declarat o „unilaterală şi nedeterminată încetare a focului”, care a fost încălcată până
în prezent de nenumărate ori, dovadă fiind multiplele incidente la care este implicată în fiecare an.
c) Celulele Comuniste Combatante (Belgia) – 1984
CCC a explodat în terorismul european printr-o serie de atentate cu bombe începând cu
octombrie 1985, campania teroristă încetând în 1985 odată cu capturarea de către poliţie a liderului
organizaţiei şi a încă trei membri. Originile acestei organizaţii marxist-leniniste par să se lege de
disensiunile asupra problemelor politice, economice, etnice şi sociale apărute în Belgia la începutul
anilor ’80. Convingerea că guvernul nu este capabil să rezolve aceste probleme precum şi speranţa
că terorismul poate mobiliz oponenţii de stânga contra puterii statale, a determinat apariţia
organizaţiei.
Înainte de apariţia CCC, Belgia nu a cunoscut ameninţarea teroristă indigenă, cu toate că
începând cu 1970, ţara devenise un loc preferat de refugiu pentru teroriştii europeni urmăriţi în
ţările de baştină.
Dintre obiectivele politice pe care le urmăreau distingem: distrugerea sistemului capitalist şi
opoziţia la „războaiele imperialiste”; desfiinţarea NATO; folosirea terorismului în vederea
destabilizării politicii economice şi în domeniul apărării în Belgia şi pregătirea revoluţiei socialiste
în viitor.
Se bănuieşte că CCC au format împreună cu AD şi cu RAF - „Frontul Armat
Antiimperialist” (acest front nu a devenit niciodată operaţional) în vederea purtării de acţiuni
teroriste de protest împotriva „americanizării Europei” şi în scopul împiedicării cooperării militare
dintre membrii NATO. Deşi în prezent organizaţia nu mai este activă, poliţia belgiană nu exclude
încă posibilitatea ca elemente ale acesteia să încerce aducerea ei în prim plan.
d) Acţiunea Directă (AD) – Franţa – 1979
AD provine din grupările radicale franceze din anii ’70 (Grupul de Acţiune Revoluţionară
Internaţională – GARI şi Nucleele Armate pentru Autonomie Populară – NAPAP). Aceste grupări
au recurs ocazional la terorism, dar nu au dovedit niciodată sofisticarea organizaţională şi
capacitatea de operare proprii organizaţiei AD.
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Orientarea anarhistă a AD a permis dezvoltarea extrem de descentralizată a organizaţiei,
acţiunile teroriste fiind concepute şi duse la îndeplinire de către celulele constitutive, în relativă
izolare.
Obiectivele politice ale organizaţiei au vizat: ruinarea societăţii prin acţiuni directe de
distrugere a instituţiilor şi oamenilor ce le deservesc, bazându-se pe forţa populaţiei; pregătirea
confruntării de clasă dintre mase şi „imperialismul vestic”; oponenţa la prezenţa americană în
Europa (privită ca „americanizare”); atacuri în sprijinul cauzei „antiteroriste”.
Activitatea AD a fost marcată de mai multe acţiuni, atât în interiorul Franţei cât şi în afară
(împreună cu „Fracţiunea Armata Revoluţionară Libaneză” la mai multe atentate din afara
graniţelor). AD nu a mai acţionat din momentul arestării conducerii aripii internaţionale în februarie
1987, grupul fiind grav lovit de acţiunile poliţieneşti din 1986-1987.
Chiar dacă în ultima vreme n-au fost sesizate acţiuni ale AD, asta nu îndreptăţeşte organele
abilitate să-şi micşoreze vigilenţa mai ales în plan intern, unde în ultimii ani au avut loc mai multe
runde ale Intifadei ce ar putea oricând fi folosite de AD.
e) Grupul Antifascist de Rezistenţă „1 Octombrie” (GRAPO) – Spania – 1975
GRAPO a fost înfiinţată ca formaţiune paramilitară a Partidului Comunist Reconstruit din
Spania – PCE-R (scos în afara legii), fracţiune a Partidului Comun Spaniol (PCE).
Structura organizatorică a fost concepută ca una celulară, avându-se în vedere creşterea
securităţii interne; aceste celule erau mici ca urmare a numărului limitat de membri ai organizaţiei.
Obiectivele politice vizau următoarele: răsturnarea violentă a grupului spaniol şi crearea
unui stat marxist; opoziţie faţă de prezenţa SUA în Spania; participarea Spaniei la NATO.
Pentru a-şi atinge obiectivele politice, GRAPO a comis asasinate, atentate cu bombe şi răpiri
împotriva instituţiilor spaniole şi a reprezentanţilor acestora; ocazional a atacat şi interesele SUA.
Operaţiile poliţiei spaniole au dus la arestarea unor membri importanţi ai GRAPO în
ianuarie 1985; de atunci organizaţia nu s-a mai lansat în operaţii de anvergură, dar şi-a manifestat
capacitatea de supravieţuire prin participarea sa la câteva spargeri şi jafuri în sudul Spaniei, care
sunt de dată mai recentă.
În prezent se pare că această grupare şi-a radicalizat activitatea reducând-o doar la activităţi
de propagandă.
f) Iraultza (Spania) – 1982
Marxist şi antiamerican cu origini obscure, grupul Iraultza şi-a exprimat solidaritatea cu
grupările radicale de stânga din America Latină, precum şi dezacordul faţă de acţiunile americane
din Granada şi Liban. De asemenea, faţă de participarea Spaniei la NATO.
Grupul Iraultza a mai fost identificat ca „Organizaţia Muncitorilor Armata Revoluţionară
Bască”. Obiectivele politice ale Iraultza vizau: crearea unui stat basc independent, de orientare
marxistă; împiedicarea investiţiilor străine în zona bască; proteste împotriva politicii SUA, în
special faţă de America Latină (mai ales, opoziţie faţă de politica americană din Nicaragua).
Pentru îndeplinirea acestor obiective grupul a comis numeroase atentate împotriva
intereselor franceze (după ce teroriştii basci au fost arestaţi şi expulzaţi din Franţa) şi americane din
regiunea bască.
Deşi un grup minor, poliţia spaniolă suspectează Iraultza că are un potenţial ce-i permite
ameninţări serioare, fapt pentru care s-au luat măsuri de supraveghere strictă a membrilor acesteia.
g) Armata Naţională Irandeză de Eliberare (INLA) – 1975
INLA este aripa militară a Partidului Republican Socialist Irlandez (IRPS), o fracţiune
politică a Armatei Republicane Irlandeze Oficiale (OIRA). INLA este considerată mult mai
marxistă decât Armata Republicană Irlandeză – aripa provizorie (PIRA).
În primii ani după formarea sa, INLA a colaborat cu ambele fracţiuni ale IRA (OIRA şi
PIRA).
În ciuda diferenţelor ideologice şi de tactică, INLA a colaborat foarte strâns cu PIRA, o
perioadă de timp această colaborare implicând şedinţe comune săptămânale.

307

Obiectivele politice ale activităţii INLA au vizat: formarea unei Republici socialiste a
Irlandei, formată din 32 de ţinuturi; eliminarea britanicilor din Irlanda de Nord prin mijloace
violente şi răsturnarea guvernului ales din Republica Irlanda.
Acţiunile INLA s-au circumscris obiectivelor stabilite şi s-au soldat cu pierderi de oameni şi
materiale.
Numeroasele arestări din rândul membrilor INLA au redus capacităţile operaţionale ale
organizaţiei şi i-au limitat acţiunile teroriste, însă INLA rămâne o grupare teroristă care-şi poate
relua oricând activitatea.
h) Comandourile justiţiei Genocidului Armean (JCAG) – 1975
Spre deosebire de rivala sa marxistă, Armata Secretă Armeană pentru Eliberarea Armeniei –
ASALA – JCAG, numită şi Armata Revoluţionară Armeană (ARA) nu a vizat reunificarea cu
Armenia ex-sovietică şi a preconizat ca viitorul guvernului armean să fie unul social-democrat
european.
Se cunosc puţine lucruri despre conducerea, organizarea şi legăturile cu alte grupuri
teroriste, precum ETA şi grupările kurde din Turcia.
Odată cu înfiinţarea sa JCAG şi-a stabilit o serie de obiective politice precum: restabilirea
unei Republici Independente Armene – care a existat pentru scurt timp în estul Turciei după primul
război mondial; recunoaşterea de către Turcia a responsabilităţii sale pentru genocidul armenilor în
Imperiul otoman şi plata unor despăgubiri; lupta pentru un teritoriu naţional armean prin atacuri
directe asupra guvernului turc; paralizarea diplomaţiei turce prin atacuri la cel mai înalt nivel;
dezorganizarea economiei turceşti prin atacuri asupra întreprinderilor de stat turceşti, precum şi
sabotarea sprijinului economic internaţional pentru Turcia.
Apelând la comunitatea armeană din străinătate pentru sprijin, JCAG a comis o serie de
asasinate şi de atentate cu bombe împotriva oficialităţilor şi a intereselor turceşti peste tot în lume.
Deoarece gruparea nu doreşte să atragă antipatia opiniei publice occidentale prin folosirea
nediscriminatorie a violenţei operaţiunile teroriste s-au limitat numai la ţintele turceşti.
j) Forţele populare din 25 aprilie (FP – 25) – Portugalia – 1980
Misiunea declarată a FP-25 se concretiza în „a folosi forţa armelor contra imperialismului”
pregătind „asaltul muncitorimii asupra puterii burgheze”.
Numele grupului provine de la data când o lovitură de stat militară a pus capăt regimului de
dreapta, care condusese Portugalia din 1926.
Gruparea s-a declarat „muncitorească” dedicată luptei contra exploatării, mizeriei şi
represiunii şi a vizat răsturnarea violentă a guvernului portughez; FP-25 şi-a manifestat de la
început poziţia antiamericană şi anti-NATO.
FP-25 a adoptat o structură celulară care să-i confere mai multă securitate.
Capacitatea operaţională a FP-25 a scăzut datorită succeselor acţiunilor antitero ale
autorităţilor portugheze, soldate cu arestarea, în 1984, a 56 membri şi simpatizanţi ai organizaţiei.
Gruparea teroristă FP-25 şi-a înscris printre obiectivele sale politice următoarele:
răsturnarea, prin mijloace violente, a guvernului portughez şi crearea unui stat marxist;
demonstrarea, prin mijloace violente, a opoziţiei faţă de prezenţa SUA şi NATO în Portugalia;
ducerea de campanii teroriste în Portugalia şi sprijin altor organizaţii teroriste europene.
Gruparea a comis asasinate, atentate cu bombe şi rachete împotriva guvernului portughez şi
a unor obiective economice, dar a atacat şi interesele americane şi ale NATO în Portugalia.
În prezent gruparea a pierdut enorm din forţa sa dar nu există încă certitudinea că ea nu-şi va
relua activitatea în viitor.
k) Armata Republicană Irlandeză – Aripa Provizorie (PIRA) – 1970
Din momentul separării Irlandei de Nord de Republica Irlandeză, în momentul când aceasta
din urmă şi-a recăpătat independenţa în 1921, minoritatea romano-catolică din Irlanda de Nord a
protestat contra discriminării susţinute de guvernul protestant, militând pentru unificarea Irlandei
atât prin mijloace violente, cât şi prin mijloace paşnice.
În 1969, „Armata Republicană Irlandeză”, aflată într-o anumită pasivitate, s-a despărţit în
două aripi: cea oficială (OIRA) şi cea Provizorie (PIRA). Iniţial, ambele erau militant agresive, dar
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începând cu 1970 „Oficialii” au optat pentru nonviolenţă. Deşi au mai apărut şi alte grupări
irlandeze extremiste, PIRA a rămas gruparea dominantă.
Dintre obiectivele politice ale PIRa stabilite încă la înfiinţarea acesteia remarcăm:
constituirea unui stat irlandez sub un regim socialist; eliminarea sprijinului britanic pentru Irlanda
de Nord; scoaterea acesteia din componenţa Regatului Unit printr-o campanie teroristă de uzură;
convingerea comunităţii irlandeze din străinătate să sprijine PIRA.
Liderii PIRA au optat pentru un lung război de uzură, în speranţa că pierderile economice şi
costul prohibitiv, împreună cu stigmatizarea internaţională ataşată prezenţei britanice în Irlanda de
Nord vor produce retragerea britanică din Ulster, teroriştii admiţând că o victorie militară este
improbabilă.
l) Fracţiunea Armata Roşie (RAF) – 1968
RAF a apărut ca mişcare studenţească antirăzboinică în anii 1960, numele original fiind
„Banda Baader Meinhof”, grupul fiind dedicat acţiunilor teroriste contra acţiunilor statale
(atentatele teroriste fiind considerate un stimulent în procesul de cucerire a puterii şi instaurarea
unei orânduiri marxiste universale).
Toţi liderii iniţiali ai grupului au fost capturaţi sau forţaţi să părăsească Germania la
jumătatea anilor ’70, dar un nou grup de lideri, mult mai violent i-a înlocuit la conducerea
organizaţiei.
Concepţia organizaţională a RAF constă într-o structură etajată pe mai multe nivele,
„Grupul de şoc” participând la cele mai periculoae acţiuni teroriste.
Dintre obiectivele politice pe care RAF şi le-a propus reamintim: distrugerea capitalismului
apusean cu ajutorul terorismului şi accelerarea generalizării sistemului marxist; folosirea
terorismului pentru distrugerea solidarităţii germano-americane, în special prin atacarea „ţintelor
americane” din Germania; folosirea actelor de terorism în încercarea de a obliga autorităţile
germane să elibereze teroriştii aflaţi în detenţie.
RAF a efectuat o serie de atentate cu bombe şi asasinate, ţintele predilecte fiind
reprezentanţii oficiali ai statului german, ai complexului militar-industrial sau membri ai armatei
americane din Germania.
Dată fiind relativ numeroasa bază de sprijin, RAF constituie un pericol potenţial şi după
schimbările structurale din Germania chiar dacă în prezent şi-a diminuat amplitudinea acţiunilor
sale.
m) Celulele Revoluţionare (RZ) – Germania – 1973
Celulele Revoluţionare şi-au axat acţiunile având ca motto „Nu vom ezita să împuşcăm, să
aruncăm în aer, să şantajăm şi să luăm ostatici”.
RZ a avut legături ocazionale cu RAF, încercând totuşi să-şi păstreze identitatea. Această
grupare teroristă a optat pentru descentralizarea operaţiunilor teroriste (fiecare celulă alegându-şi
potenţialele victime) şi, pentru a avea o maximă securitate, celulele cuprindeau mai puţin de 10
membri, legăturile dintre celule fiind minimale.
În baza mottoului ce şi l-au ales RZ şi-a stabilit ca obiective politice: „gherilă urbană” şi
activitate teroristă în sprijinul „antifascismului” şi „antiimperialismului”, a „antisionismului” şi
„antimilitarismului”; crearea unei presiuni continue asupra prezenţei militare americane din
Germania, prin atacuri teroriste, în scopul de a crea frică şi suspiciune în rândul personalului
american; distrugerea „sistemului” vest-german cu ajutorul terorismului.
Metoda perfectă de atac a membrilor RZ s-a dovedit atentatul cu efect întârziat. Autorităţile
germane sunt de părere că RZ dispune de arsenale importante în zonele rurale şi forestiere din
Germania.
Deşi în prezent activitatea RZ s-a diminuat nu este încă exclusă declanşarea unor acţiuni.
n) Brigăzile roşii (BR) – Italia – 1970
Brigăzile Roşii au fost de la început una dintre cele mai periculoase organizaţii teroriste
europene şi a apărut prin concentrarea aripii ultraradicale a mişcării „laburiste italiene”.
Structura organizaţională a BR celulară şi extrem de compartimentată s-a făcut în scopul
securităţii membrilor, precum şi creşterea ponderii acţiunilor independente.
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Din 1984, din cadrul BR se pare că s-au dezvoltat două fracţiuni. O fracţiune militaristă
„Partidul Comunist Luptător” (PCC) cu o ideologie leninistă ce considera că atentatele teroriste sunt
singurele acţiuni capabile să deschidă drumul revoluţiei”; cealaltă fracţiune „Uniunea Luptătorilor
Comunişti” (UCC), reprezenta o minoritate ce considera că o revoluţie nu este posibilă decât dacă
proletariatul a fost suficient îndoctrinat politic în direcţia sprijinirii acţiunii revoluţionare.
Cu toate diferenţele, ambele fracţiuni au folosit aceleaşi metode de operare.
Brigăzile roşii aveau ca obiective politice: distrugerea guvernului italian printr-o mişcare
revoluţionară; oponenţa faţă de prezenţa NATO prin crearea sentimentului de teamă în rândul
personalului NATO din Italia; purtarea de campanii teroriste împotriva „corporaţiilor multinaţionale
imperialiste”.
Dacă iniţial ţinta declarată a BR o constituia distrugerea sistemului italian, din 1981 BR au
declarat „război” contra NATO.
Ţintele preferate: oameni de afaceri, membri ai poliţiei judiciare, magistraţi, membri ai unor
partide.
În martie 1987, BR au organizat asasinarea generalului de aviaţie Lucio Georgierri (teroriştii
responsabili fiind arestaţi).
BR sunt suspectate de cooperarea cu fracţiunea Armata de Eliberare Libaneză în asasinarea
Directorului General al Forţei Multinaţionale de Observare din Sinai, americanul Leamon Hunt,
precum şi încă de multe alte acţiuni. Măsurile antiteroriste au diminuat, în prezent elanul BR.
o) Organizaţia Revoluţionară 17 Noiembrie – Grecia – 1975
Înfiinţată în anul 1975 Organizaţia Revoluţionară 17 Noiembrie de orientare marxistă şi
virulent antiamericană şi-a propus ca obiective politice: forţarea retragerii Greciei din NATO;
înlăturarea prezenţei militare a SUA din Grecia; eliminarea prezenţei turceşti din Cipru; opoziţia
faţă de „imperialism” şi capitalism etc.
Gruparea „17 Noiembrie” a organizat atacuri asupra unor ţinte greceşti considerate că se
opun „revoluţiei” şi împotriva personalului SUA bănuit de „amestec” în treburile interne ale
Greciei.
Organizaţia este responsabilă de numeroase atacuri cu bombe soldate cu morţi şi răniţi.
Readicalizarea în timp a organizaţiei s-a manifestat prin faptul că ţintele potenţiale ale
acesteia s-au diversificat, înregistrându-se şi atentate nediscriminatorii.
În ultimii ani această structură şi-a redus din activitatea sa dar nu şi din potenţialitate.
În afară de cele 14 organizaţii (grupări) teroriste aduse în prim plan, pe teritoriul Europei au
mai funcţionat şi încă funcţionează şi altele.
Poate n-ar trebui să încheiem trecerea în revistă a organizaţiilor tradiţional europene, care
oficial încă există fără a sublinia câteva dintre caracteristicile lor: în cea mai mare parte acestea au
îmbrăţişat doctrina marxistă (90%); toate au îmbrăcat (îmbracă) un caracter naţionalist accentuat;
parte dintre acestea au colaborat sau au încercat să colaboreze cu organizaţii (grupări) teroriste din
afara continentului; în finanţarea lor un loc aparte l-a ocupat crima organizată sau „subvenţiile” din
interior şi exterior etc.
Concluziile care se impun ar fi:
- majoritatea organizaţiilor (grupărilor) teroriste europene de tip tradiţional sunt
„inactive”, dar păstrează încă un anumit potenţial de letalitate dovadă fiind şi sutele de incidente
teroriste ce au loc anual pe teritoriul Europei;
- chiar dacă organizaţiile teroriste tradiţionale nu mai sunt operaţionale, în parte sau în
totalitate există bănuiala că ele sprijină logistic „noul terorism”;
- lupta împotriva ameninţării teroriste a devenit deosebit de dificilă faţă de trecut, ceea ce
impune ridicarea nivelului de cooperare între serviciile secrete;
- în Europa naţionalismul continuă să facă ravagii, ceea ce nu exclude reactivarea
terorismului autohton.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CARACTERUL ASIMETRIC
AL RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
Constantin ZANFIR∗
One of the basics of the war against terrorism is represented by the profoundly asymmetrical manner in which
the rules of war are enforced.
Whereas the attacking terrorist group is in a state of war, thus protected by the provisions of humanitarian law,
the attacked state is officially in a state of peace. As a consequence, the situation cannot be handled by the armed forces
through rules of engagement, and the state is required to react through means and methods available in peacetime.
It is therefore essential for the states to find and to agree on those legal instruments suitable to attenuate this
legal asymmetry that is definitely disadvantaging for them whilst fighting against terrorist groups.

Ca fenomen social, războiul reprezintă acea acţiune specifică a manifestării umane care are
scopul de a impune voinţa unei părţi, asupra alteia, prin forţă132.
Fiind un fenomen curent al raporturilor dintre state, este normal ca dreptul internaţional să
reglementeze această stare, fapt pentru care, datorită persistenţei şi importanţei conflictelor armate
în relaţiile internaţionale a fost definit ca fiind chiar „un drept al războiului”, concept care are două
sensuri. Într-un înţeles, prin dreptul războiului se înţelege facultatea statelor de a-şi reglementa
raporturile reciproce prin intermediul acestui instrument. De la originea primelor state şi până în
1945, ordinea juridică mondială a recunoscut entităţilor statale prerogativa de a recurge la război, în
promovarea intereselor lor, ca un act licit derivat din suveranitate şi, ca atare, o nouă procedură
„legală” de soluţionare a litigiilor dintre state; denumit de romani „jus ad bellum”, acest drept a fost
susţinut de justificări „juridice” (autoapărare, necesitate, autoconservare, ocrotirea intereselor vitale
etc.) iar în practica statelor el era considerat just dacă era declanşat potrivit procedurilor formale
uzuale, ca ultim mijloc la care politica era îndreptăţită să recurgă pentru asigurarea realizării
drepturilor comunităţilor naţionale.
După 1945, în ordinea juridică instituită prin Carta ONU, dreptul statelor de a face
război a fost abolit, fiind înlocuit printr-un adevărat drept al păcii - jus contra bellum -,
care sancţionează crimele de agresiune contra păcii, monopolizând recursul la violenţă armată în
mâinile comunităţii internaţionale, prin intermediul Consiliului de Securitate133.
Cea de-a doua semnificaţie a noţiunii de „dreptul războiului” este cea de totalitate a
normelor juridice care reglementează declanşarea, desfăşurarea şi încheierea ostilităţilor militare jus in bellum. Acesta, ca urmare a faptului că războiul este interzis după 1945 s-a „transformat” în
dreptul conflictelor armate, cu două ramuri: dreptul războiului sau dreptul de la Haga, care
reglementează conduita în operaţii, folosirea mijloacelor de luptă şi a metodelor de război şi dreptul
internaţional umanitar sau dreptul de la Geneva care impune obligaţii şi restricţii în scopul
protecţiei victimelor războiului, a populaţiei şi a bunurilor civile.
Drepturile conflictelor armate, ca parte a dreptului internaţional, reglementează după cum a
văzut fenomenul social numit război.
Pornind de la faptul că subiectele dreptului internaţional sunt statele 134 , ne punem
întrebarea: dreptul conflictelor armate se aplică şi entităţilor nestatale cum ar fi grupările teroriste ?
∗

Colonel (Just.Mil.), doctorand, Ministerul Apărării, Direcţia Legislaţie şi Asistenţă Juridică

132

Pentru detalii a se vedea Mircea Mureşan, Reflecţii despre fenomenul militar, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare, Bucureşti, 2004, cap. 1 „Aspecte privind fenomenul militar în etapa actuală”.
133
Col. prof. univ. dr. Ion Dragoman, Aplicabilitatea dreptului internaţional în conflictele armate actuale. Dreptul
războiului în ordinea mondială a mileniului III, în Impact Strategic, nr. 4/2004, pp. 106 – 107.
134
Potrivit prof. G. Geamănu, dreptul internaţional constituie totalitatea normelor care se creează prin acordul dintre
statele suverane şi egale în drepturi, reglementând în principal relaţiile dintre ele, având ca scop asigurarea păcii,
respectarea dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure soarta, colaborarea internaţională între toate statele, indiferent
de orânduirea lor socială, progresul general, fiind susceptibile de a fi aduse la îndeplinire, în principiu, prin
constrângerea exercitată de către state individual sau colectiv. G. Geamănu, Drept internaţional public, Vol. I,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 118.

312

Întrebarea este cu atât mai firească cu cât războiul asimetric, dintre forţe statale regulate cu
forţe neregulate, de genul celor teroriste, puse sub comanda unor centre de putere economică,
religioasă, etnică, ideologică etc., constituie o tendinţă importantă a viitoarelor conflicte135.
Noul mileniu ne arată că între părţile în conflict pot figura grupuri criminale sau teroriste
transnaţionale, ceea ce conduce – subliniază prof. Ion Dragoman – la războaie private între anumite
state şi aceşti noi actori internaţionali, la fel ca seniorii medievali ai războiului de altădată, care
urmau un profit din comercializarea conflictelor armate136.
Răspunsul la întrebare este evident negativ: dreptul conflictelor armate nu reglementează
decât războiul simetric şi nu abordează problema entităţii nestatale decât din punct de vedere
umanitar, fapt ce le acordă avantaje considerabile.
Conceptul de război asimetric, dintre forţe regulate şi entităţi nestatale, s-a dezvoltat foarte
mult după 11 septembrie 2001. Se vorbeşte cel mai adesea de strategia „celui slab” în faţa „celui
puternic”, strategie potrivit căreia decalajul tehnologic, structural şi doctrinar îl obligă „pe cel slab”
să utilizeze metode şi „mijloace de luptă” neconvenţionale.
Pornind de la o asemenea analiză observăm că determinanţii caracterului asimetric al
războiului sunt: mijloacele, tehnica de luptă, organizarea şi pregătirea forţelor luptătoare. Nu se face
nicio trimitere la dreptul războiului. În opinia noastră unul din determinanţii de bază ai acestui tip
de război îl constituie modul asimetric de aplicare a normelor de dreptul războiului. În cazul unui
conflict simetric, clasic, între state suverane, situaţia juridică a părţilor este identică: ambele sunt în
stare de război, de beligeranţă.
Ambele părţi sunt obligate să respecte normele dreptului conflictelor armate care li se aplică
în mod simetric.
Ori, în cazul războiului asimetric situaţia este cu totul alta:
1. Entitatea nestatală care atacă se află, practic, în stare de război, fără a respecta, însă,
vreo regulă, fapt ce-i conferă posibilitatea de a avea iniţiativa strategică şi toate metodele şi
mijloacele pentru a pune statul atacat într-o situaţie dificilă.
2. Statul suveran atacat se află în situaţia de pace, respectă normele de drept intern şi pe
cele ale dreptului internaţional public fiind, astfel, legat de mâini şi de picioare137.
De exemplu, dacă o grupare teroristă declară jihadul împotriva unui stat, primul se află în
stare de război iar Statul nu are mijloacele juridice necesare pentru a trece de la starea de pace la
starea de război. Dreptul internaţional
nu-i permite să facă acest lucru. Intr-o asemenea situaţie, din dreptul internaţional public sunt
incidente doar normele de drept umanitar care, în fapt, creează obligaţii pentru statul atacat şi profită
teroriştilor138.
Pe cale de consecinţă, când atacantul este un grup armat privat, replica militară clasică Stat
contra Stat, din punct de vedere juridic nu poate fi avută în vedere. Statul atacat nu are
instrumentele juridice pentru a declara stare de război care să fie gestionată de armată şi de regulile
de angajare. Astfel că acesta este constrâns să reacţioneze cu mijloace şi metode valabile la pace.
În condiţiile actuale, alternativele de ripostă ale Statului atacat de o grupare nestatală ar
putea fi una din cele pe care le prezentăm în continuare.
1. În situaţia unui conflict asimetric intern, când grupul armat este localizat între
frontierele statului atacat.
Riposta va fi în mod obligatoriu o operaţiune de poliţie internă urmată, evident de anchetarea
şi judecarea celor vinovaţi, potrivit regulilor de drept comun, sigur cu anumite particularităţi139.
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2. În cazul unui conflict asimetric internaţional, când grupul armat nestatal este localizat
într-un stat terţ. Statul care „găzduieşte” agresorul are responsabilitatea de a desfăşura operaţiunile
de poliţie internă pe propriul teritoriu. Cităm doar din Rezoluţia nr. 1269/1999 a Consiliului de
Securitate care cere statelor să ia măsurile necesare pentru:
- „a preveni şi reprima prin toate mijloacele licite pregătirea şi finanţarea oricărui act de
terorism pe teritoriul lor;
...
- a împiedica pe cei care organizează, finanţează sau comit acte de terorism să găsească azil
pe teritoriul lor” (a se vedea obligaţiile ce revin statelor pentru combaterea terorismului potrivit şi
Rezoluţiilor Consiliului de Securitate nr. 1368/2001 şi 1373/2001).
Dacă Statul pe care este localizat grupul nestatal nu are mijloacele necesare pentru a
desfăşura acţiunile de poliţie internă specifice poate autoriza Statul atacat să intervină pentru a
desfăşura operaţiuni comune de poliţie sau să ceară asistenţă altor State, fie să combine cele două
soluţii.
Poate exista şi ipoteza în care Statul care găzduieşte grupurile înarmate neagă existenţa
acestora pe teritoriul său sau refuză să intervină. Dacă Statul atacat apreciază lipsa de reacţie a
statului gazdă ca fiind complicitate la săvârşirea actelor de război îl va putea ataca invocând
legitima apărare, cu obligaţia de a proba complicitatea în faţa ONU. Rezoluţia Consiliului de
Securitate nr. 1368/2001 califică orice act de terorism internaţional ca o ameninţare la adresa păcii
şi securităţii internaţionale, fapt ce justifică legitima apărare însă în limitele principiilor care interzic
orice acţiune preventivă. Cităm în acest sens dispoziţiile art. 51 din Carta ONU:
„Nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent de autoapărare
individuală sau colectivă în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru al
Naţiunilor Unite, până când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare pentru menţinerea
păcii şi securităţii internaţionale. Măsurile luate de Membri în exercitarea acestui drept de
autoapărare vor fi aduse imediat la cunoştinţa Consiliului de Securitate şi nu vor afecta în nici un fel
puterea şi îndatorirea Consiliului de Securitate , în temeiul prezentei Carte, de a întreprinde oricând
acţiunile pe care le va socoti necesare pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii
internaţionale”.
Textul, după cum vedem, este foarte restrictiv, recunoscând ca situaţii de legitimă apărare
doar acţiunile ale căror scopuri sunt cele de a evita acte de agresiune în curs de desfăşurare.
Acte de agresiune, potrivit art. 3 din Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 3314/1974, sunt
considerate, fără a fi limitate la acestea, următoarele acţiuni:
a) invadarea sau atacarea teritoriului unui stat de către forţele armate ale unui alt stat, sau
orice ocupaţie militară, chiar temporară, rezultând dintr-o asemenea invazie sau dintr-un asemenea
atac, sau orice anexare, prin folosirea forţei, a teritoriului sau a unei părţi a teritoriului unui alt stat;
b) bombardarea, de către forţele armate ale unui stat, a teritoriului unui alt stat, sau folosirea
oricăror arme de către un stat împotriva teritoriului unui alt stat;
c) blocada porturilor sau coastelor unui stat de către forţele armate ale unui alt stat;
d) atacul săvârşit de către forţele armate ale unui alt stat împotriva forţelor terestre, navale
sau aeriene sau împotriva flotelor maritime şi aeriene civile ale unui alt stat;
e) folosirea forţelor armate ale unui stat, care sunt staţionate pe teritoriul unui alt stat cu
acordul statului gazdă, contrar condiţiilor prevăzute în acord, sau orice prelungire a prezenţei lor pe
teritoriul respectiv după data încetării acordului;
f) admiterea de către un stat ca teritoriul său, pe care l-a pus la dispoziţia unui alt stat, să fie
folosit de către acesta din urmă pentru comiterea unui act de agresiune împotriva unui stat terţ;
139

A se vedea Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1161/08.12.2004, care defineşte intervenţia contrateroristă ca fiind „ansamblul măsurilor
ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării teroriştilor, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale în cazul
desfăşurării sau producerii unui atac terorist”.
Uzul de armă trebuie efectuat în condiţiile restrictive ale art. 46 – 52 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de
foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74/1996.
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g) trimiterea de către un stat sau în numele său de bande sau grupuri înarmate, de forţe
neregulate sau de mercenari care săvârşesc acte de forţă armată împotriva unui alt stat, de o
asemenea gravitate încât ele echivalează cu actele enumerate mai sus, sau faptul de a se angaja în
mod substanţial într-o asemenea acţiune.
În materie de acţiuni anti-teroriste problema legitimei apărări ridică câteva probleme.
Prima ar fi cea a calificării acţiunilor ca fiind acte de agresiune. În cazul atentatelor de la 11
septembrie, s-a considerat că „6000 de persoane ucise de către avioane civile devenite arme nu mai
este un act de terorism ci o veritabilă agresiune armată” (Ambasadorul Levitte). Pe cale de
consecinţă, în această situaţie, este posibilă legitima apărare.
A doua problemă ar fi existenţa unor dificultăţi serioase în identificarea elementelor
materiale constitutive ale unei acţiuni teroriste, înainte de atingerea obiectivului acesteia. În acest
sens se impune lărgirea câmpului de aplicare a noţiunii de agresiune la activităţile pregătitoare şi
de planificare a acţiunilor teroriste.
A treia problemă o reprezintă faptul că dreptul internaţional interzice represaliile armate, iar
tendinţa actuală este de a lărgi noţiunea de legitimă apărare şi la acţiuni de reprimare desfăşurate pe
teritoriul unui stat terţ.
Iată aşadar, că sunt probleme juridice serioase pentru Statul atacat în a răspunde militar la
atacul terorist pornit de pe teritoriul unui stat terţ.
Situaţiile se complică atunci când grupările înarmate care atacă se află pe teritoriul unui Stat
destructurat, neguvernabil. Statul atacat nu poate cere acestuia să desfăşoare acţiuni de poliţie în
condiţiile în care grupurile atacatoare pot aspira să ajungă la putere. Suntem practic în situaţia unui
război civil clasic. Grupările armate vor beneficia de dispoziţiile normelor de drept umanitar
aplicabile mişcărilor de eliberare naţională.
Statul atacat nu poate declara război pentru că nu are cui, nu există un stat suveran care să
răspundă de acţiunea grupului înarmat. O decizie politică sau juridică este greu de luat fapt ce
avantajează pe luptătorul asimetric.
În concluzie, la atacul unor grupuri nestatale, statele democratice neavând, potrivit dreptului
internaţional, posibilitatea legală de a trece de la starea de pace la starea de război, din punct de
vedere juridic, gestiunea situaţiei se face numai potrivit normelor dreptului penal comun.
În acest context se impune găsirea unor soluţii juridice noi. În primul rând statele ar trebui să
recunoască că terorismul este un act de război şi nu o infracţiune de drept comun şi pe cale de
consecinţă să fie posibilă o procedură de angajare militară regândită, în special, din punct de
vedere juridic, şi „internalizarea” normelor de dreptul războiului.
Este suficientă, astfel, găsirea doar a procedeelor juridice de „basculare” de la starea de pace
la starea de război pentru că normele de dreptul conflictelor armate se vor aplica mutatis mutandis şi
luptătorilor asimetrici, deşi aceştia nu sunt evident semnatari ai Convenţiilor de la Haga şi Geneva.
Odată realizat acest fapt, totul devine mai simplu. Statul atacant poate recurge la mijloace de
apărare militare; utilizarea forţei militare devine legală în această situaţie; luptătorii asimetrici sunt
inamici şi sunt trataţi ca atare. În acelaşi timp luptătorilor asimetrici li se aplică normele dreptului
internaţional relativ la condiţiile ostilităţilor în conflictele armate (jus in bellum).
Este suficient să redăm dispoziţiile art. 51 alin. 2 din Protocolul I al Convenţiei de la Geneva
„Nici populaţia civilă ca atare nici persoanele civile nu vor trebui să facă obiectul atacurilor. Sunt
interzise actele sau ameninţările cu violenţa al căror scop principal este de a răspândi teroarea în
populaţia civilă”.
Dar arsenalul juridic al dreptului internaţional înglobează mult mai multe metode, tehnici,
mijloace de război asimetric care nu mai trebuie „reinventate”. Astfel sunt interzise:
- atacurile directe împotriva populaţiei şi bunurilor civile (art. 48, 51 şi 52 din Protocolul I);
- folosirea necombatanţilor pentru protejarea obiectivelor militare;
- atacurile fără discriminare (art. 51 alin. 4 al Protocolului I);
- atacurile împotriva zonelor neutre, demilitarizate şi / sau sanitare (art. 14 şi 15 ale
Convenţiei a IV-a şi art. 23 al Convenţiei I);
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- atacurile împotriva bunurilor indispensabile pentru supravieţuirea populaţiei civile, a
bunurilor culturale, locurilor de cult (art. 53 şi 54 ale Protocolului I);
- atacurile asupra lucrărilor de artă conţinând forţe periculoase;
- înrolarea copiilor etc.
Normele dreptului internaţional interzic de asemenea, folosirea armelor care produc efecte
traumatizante excesive lovind fără discriminare, utilizate frecvent în războiul asimetric:
- bombele cu cuie;
- gaze, arme bacteriologice, chimice şi nucleare;
- mine, capcane şi alte dispozitive cu efect nediscriminatoriu140 etc.
Metodele tipice conflictului asimetric sunt de asemenea incriminate de către dreptul
războiului. Amintim în acest context perfidia, metodă des folosinţă de către grupările teroriste.
Constituie perfidie, actele care fac apel, cu intenţia de înşelare, la buna credinţă a unui adversar
pentru a-l face să creadă că are dreptul să primească sau obligaţia să acorde protecţia prevăzută în
regulile dreptului internaţional aplicabil în conflictele armate. Sunt considerate acte perfide
următoarele:
- simularea intenţiei de a negocia sub acoperirea steagului de parlamentar sau simularea
predării;
- simularea unei incapacităţi datorită rănilor sau bolii;
- simularea posedării statutului de civil sau de necombatant;
- simularea posedării unui statut protejat utilizând semne, embleme sau uniforme141.
Iată, aşadar, că deşi există un cadru juridic complet – dreptul conflictelor armate – care
interzice metodele, tehnicile, armele şi mijloacele războiului asimetric se continuă combaterea
terorismului, numai cu regulile civile şi penale comune.
Soluţia, aşa cum am afirmat, ar putea fi reformularea, regândirea de către state a dreptului de
a intra în război - jus ad bellum -, pentru „internalizarea” dreptului războiului. Statul atacat ar avea
posibilitatea să reechilibreze conflictul din punct de vedere juridic. prin intrarea într-un război
asimetric, teroristul îşi asumă riscul unei replici militare sistematice şi i se reduc şansele de a găsi o
„portiţă” juridică de scăpare de sancţiune. Aceasta se traduce în special prin recalificarea
combatantului sub termenul de „inamic” şi nu de terorist. Acesta va suporta consecinţele actelor
sale. În combaterea şi nimicirea inamicului totul este permis mai puţin ceea ce dreptul războiului
interzice expres.
De asemenea, în acelaşi context, grupul terorist va fi obligat să-şi controleze doctrina şi să-şi
responsabilizeze lanţul de comandă.
Două probleme se pun prin „bascularea” dreptului comun în jus ad bellum:
a) calificarea actului (fapta săvârşită este de drept comun sau este act de război) şi
b) proba.
Actul, după cum am văzut, este calificat de dreptul internaţional. Statele pot conveni că
actele de terorism sunt acte de război. Sistemul probatoriu ar putea merge de la declaraţii şi apeluri
la război, până la inversarea sarcinii probei. De exemplu, acela care s-ar găsi într-o situaţie calificată
ca act de război (consumat sau pregătitor) va fi ţinut să probeze că a comis sau voia să comită un act
criminal şi nu un act de război.
Care ar fi metodele de trecere de la starea de pace la starea de război ?
140

A se vedea:
- Protocolul referitor la prohibiţia întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a
mijloacelor bacteriologice (Geneva, iunie 1925);
- Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca
producând efecte traumatice excesive sau ca lovind fără discriminare (Geneva, 10 octombrie1980);
- Protocol asupra interzicerii sau folosirii de mine, capcane şi alte dispozitive (Geneva, 10 octombrie1980);
- Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, prelucrării, stocării şi utilizării armelor chimice şi
distrugerea acestora;
- Convenţia asupra interzicerii folosirii, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea
lor (Ottawa, 1997).
141
A se vedea dispoziţiile art. 37 – 39 ale Protocolului I la Convenţia de la Geneva.
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Statele s-ar putea inspira din principiul „recunoaşterea beligeranţei” care a funcţionat până
la jumătatea secolului trecut. Sau ar putea fi vorba de un act unilateral al unui stat împotriva unei
entităţi armate nestatale, căruia i se vor aplica regulile de conflict armat.
În scopul reducerii ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale cauzate de
terorism, statele democratice ar trebui să pună în funcţiune un sistem de mandat special de
intervenţie în statul care „găzduieşte” grupările armate, dacă acesta ar fi refractar sau insuficient
dotat din punct de vedere tehnic, sub controlul unei instanţe internaţionale.
Este însă rolul statelor democratice de a se înţelege pentru a se proteja legal şi solidar de
atacurile teroriste. Cele câteva soluţii juridice pe care le-am semnalat nu pot fi puse în practică în
afara unor abordări internaţionale. Este rolul ONU de a angaja efortul comun al statelor în această
direcţie.
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TERORISMUL. ARMĂ DE AMENINŢARE ŞI INTIMIDARE
Teodor POPA∗
The simplest definition of terrorism could be formulated as “Terrorism constitutes the perpetration of several
crimes or of an offence by the use of a specific method put into practice through violence and intimidation with the aim
of attracting the attention of the public opinion.” (Andreeescu A., 2007).
When talking about terrorism, its victims are often chosen at random, they could be a “symbol”, but often
these victims, considered in the given context, have nothing in common with the action per se.
The purpose of the violent act is to create panic, to engender terror on a larger scale. The intimidation is a
key-aim which derives and distinguishes itself from any other form of violence.
The events of 11 September 2001, the most formidable and cruel attack on civilization ever undertaken by
terrorists, marked the beginning of contemporary terrorism which assumes unprecedented forms and methods and
which launched an antiterrorist response in all domains, on a global scale and which led to the public opprobrium
towards the parts of the Arab world that adhere to the extremist forms of Islamism.
But for how long will the terror continue? It is difficult to give an estimate because anytime, anywhere, and
anyone can “attack” ruthlessly, without mercy, lacking any grain of human concern. The conclusion is that terrorists
act with an exacerbated violence which exacts preparation and an adequate response, a very serious approach and
analysis in a climate of conjugated efforts.

I. Conceptul de terorism
În ciuda proliferării actelor teroriste şi a preocupărilor în domeniu, nici astăzi terorismul nu
a putut primi o definiţie precisă şi universal acceptabilă, fiind folosite tot mai des expresii ca:
„teroare”, „terorism”, „acte teroriste” etc. Etimologic, cuvântul provine de la latinescul „terror –
terroris” care înseamnă groază, frică sau spaimă.
În dicţionare, precum şi în diferite lucrări de specialitate, „teroarea” este definită prin „frică,
spaimă, groază provocată în mod intenţionat prin diferite mijloace de intimidare, de timorare”.
Dificultatea definirii provine de la faptul că, terorismul nu este definit ca fenomen de către
toţi specialiştii în domeniu. Pentru mulţi dintre aceştia, orice act de violenţă poate fi inclus în
rubrica „terorism”. Alţii nu consideră terorism actele violente comise într-un context politicorevoluţionar. Confuzia se poate crea datorită similitudinii de comportament, atunci când un act de
violenţă este săvârşit de un individ motivat politic, un criminal ori un dezechilibrat.
Analizând terorismul din perspectiva psihosociologică, ajungem la concluzia că demersul
cognitiv şi acţional trebuie îndreptat cu prioritate spre:
- definirea conceptului de terorism, identificarea elementelor ce-l caracterizează şi
diferenţierea de alte fenomene şi forme ale violenţei sociale, ceea ce va determina obiectivul
activităţii de luptă împotriva acestui flagel social;
- stabilirea cauzelor generatoare şi a factorilor favorizanţi ai apariţiei şi proliferării violenţei
sociale, a relaţiilor intrinsece dintre cauzele şi efectele fenomenului terorist;
- stabilirea dimensiunilor psihosociologice pe care le presupune factorul uman implicat,
organizaţiile şi acţiunile;
- desprinderea formelor de manifestare a terorismului, metodele şi mijloacele prin care se
realizează însăşi acţiunea violentă.
II. Caracteristicile terorismului
Un act terorist se caracterizează, în principal, prin1:
- intenţia de a crea o stare de alertă. Un element al infracţiunii de terorism din punct de vedere
al laturii obiective,este acela al înfricoşării populaţiei; faptul că populaţia a fost speriată,
tulburată, agitată etc. este o trăsătură specifică infracţiunii săvârşite cu violenţă, de natură a
atrage răspunderea penală a autorului;
∗
1

Doctorand, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba
Ilie Popescu şi colectiv, Terorismul internaţional- flagel al lumii contemporane, Editura M.A.I., Bucureşti, 2003.
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- acţiunea prin surprindere şi fără nici un fel de discriminare a victimelor, prin care se
urmăreşte, pe lângă uciderea unei persoane sau distrugerea unei valori „naţionale” şi perturbarea
gravă a relaţiilor interumane; din acest motiv, autorii actelor teroriste concep cu minuţiozitate un
plan de acţiune pe care îl pregătesc şi execută într-o modalitate mereu perfecţionistă, de natură a
produce neîncredere, nesiguranţă, un climat de pericol general sau comun;
- folosirea de metode şi mijloace tot mai performante,capabile să producă o stare de pericol
general sau comun (,,oameni bombă”, maşini capcană, produse toxice, etc).
Noţiunea de pericol social presupune o acţiune care are ca rezultat suprimarea vieţii sau
lezarea integrităţii corporale a unui număr cât mai mare de persoane.
- folosirea unor persoane de multe ori nevinovate ca ţinte sau obiecte de şantaj, în vederea
obţinerii de avantaje politice transformă automat „lupta pentru libertate” în acte de natură
criminală. Orice act de violenţă sau ameninţare cu violenţa împotriva unei persoane sau a unui
grup de persoane necombatante, cu scopul de a manipula public populaţia sau guvernul, se
defineşte prin act terorist.
Lipsa unui sprijin în mase şi a unei baze ideologice clare, constituie una din caracteristicile
terorismului contemporan, indiferent care îi sunt orientările şi tendinţele.
III. Clasificări, scopuri şi metode
1. Clasificări
Terorismul se clasifică în funcţie de sursa de motivare, după cum urmează2:
1. Terorismul islamic
2. Terorismul etno - naţionalist şi separatist
3. Terorismul anarhist şi de stânga
4. Terorismul de dreapta
2. Scopuri
Terorismul are două scopuri: primul constă în a face insuportabilă viaţa pentru cetăţeanul de
rând, iar cel de-al doilea de a crea un climat distructiv.
Detaliind însă analiza, mai pot fi menţionate şi alte scopuri:
a) identificarea cu sentimentele unui anume public;
b) distrugerea echilibrului în cadrul relaţiilor sociale, alegându-şi ca ţinte personalităţi de
conducere, încălcarea legilor de bază universal acceptate de către societate;
c) imprimarea impresiei de vinovăţie: pentru terorişti nu există nevinovaţi; cei care nu luptă
împotriva sistemului sunt vinovaţi de complicitate pentru existenţa lui;
d) lichidarea fizică sau izolarea prin teamă a factorilor de conducere ai sistemului, a
reprezentanţilor şi organelor acestuia;
e) formarea unei ierarhii paralele a terorii; teroriştii au avantajul că nu respectă şi nu
recunosc nici o lege în afara normelor lor de conduită;
f) obligarea la ajutor, ca rezultat al fricii ce o provoacă; teroriştii pretind să fie ajutaţi de
indivizi sau societăţi, ajutor ce le este acordat de teama consecinţelor dezastruoase ale unui
eventual refuz;
g) crearea sentimentului neputinţei societăţii, a ordinii de drept; lovind când într-un loc, când
în altul, teroriştii urmăresc să creeze impresia că pot lovi oricând şi oriunde, că societatea
este incapabilă de protecţia membrilor ei.
3. Metode
A avea succes în primele acţiuni este de importanţă fundamentală pentru terorism, pentru că
astfel se creează în rândul opiniei publice impresia dorită şi sunt atraşi, recrutaţi şi convinşi alţi noi
adepţi.
Refuzând să recunoască şi să respecte normele, terorismul se consideră îndreptăţit să fure, să
răpească, să ucidă, să facă tot ceea ce lor li se pare permisiv. La rândul său, însă, teroristul arestat
2

Raportul U.E. privind terorismul şi tendinţele acestuia, 2007.
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cere să-i fie respectate drepturile conferite prin norme universale sau particulare, să fie protejat ca
oricare cetăţean.
Teroriştii sunt foarte atraşi de violenţa dusă până la extremism3, considerând că prin acest
procedeu măresc considerabil forţa mesajului pe care îl transmit societăţii, atunci când crima nu
constituie un scop în sine.
Prin metodele folosite, teroriştii urmăresc crearea unui climat destabilizator. De regulă, ei nu
au un plan asupra a ceea ce au de făcut în cazul că survine o asemenea destabilizare. De aceea,
lovesc unde pot, când pot, pe cine pot, urmărindu-şi scopul mesianic.
Analizând metodele folosite de terorişti, descoperim şi alte scopuri pe care le mai vizează
aceştia respectiv: înspăimântarea, prin care se urmăreşte distrugerea moralului societăţii şi,
instaurarea haosului, a neliniştii, insecurităţii, crearea unui climat de panică; provocarea acţiunilor
de contracarare, pe cât posibil exagerate din partea statului; influenţarea opiniei publice;
influenţarea evoluţiei publice; strivirea rezistenţei sociale –aduce societatea în situaţia de a fi
incapabilă să mai reacţioneze; strângerea de fonduri şi logistică pentru scopurile lor; lichidarea
anumitor personalităţi indezirabile sau pe care teroriştii vor sa le scoată din scena publică;
condamnarea „terorizarea” celor pe care îi consideră „vinovaţi de ceva”; consolidarea moralului
propriilor combatanţi şi menţinerea acestuia la un nivel cât mai ridicat; concesii ale puterii, cum ar
fi eliberarea teroriştilor arestaţi.
Procesul destabilizării poate fi identificat după fazele componente:
- organizarea de grupuri de agitaţie şi presiune, de dezordini şi turbulenţe stradale, de
campanii de intimidare, blocarea mecanismelor de funcţionare a legilor, ultima fază constituind-o
crearea unei psihoze colective, a unui climat de colaps;
- organizarea unor manifestaţii, în cadrul cărora publicul să-şi manifeste public nemulţumirea
sau îngrijorarea faţă de unele probleme ale societăţii; participanţii cei mai frenetici, liderii, sunt
discret abordaţi, convinşi şi recrutaţi, organizaţi iniţial ca simpatizanţi, mai târziu ca auxiliari şi, în
final, ca membri activi ai unor grupări clandestine sau semiclandestine care funcţionează pe linia
destabilizării.
Scopul agitatorilor este atins în momentul în care se produce dihotomia între opinia publică
şi forţele de ordine. Poliţia şi publicul se polarizează în „noi şi ei”.
Intimidarea forţelor de ordine, a instituţiilor statului, a publicului ce sprijină ordinea
existentă, este organizată în paralel cu demonstraţiile stradale. Poliţiştii izolaţi sunt îndeosebi bătuţi
sau chiar linşaţi, familiile lor ameninţate sau atacate. Simpatizanţii puterii pot fi atacaţi sau
intimidaţi prin slogane, copiii şi familiile lor victimizate in mediul lor de activitate zilnică.
Terorismul reprezintă cea mai ucigătoare şi perfidă formă a intimidării, cu atât mai mult cu
cât acest fenomen are un caracter clandestin.
Membrii selecţionaţi ai grupărilor destabilizatoare formează echipe de lovire împotriva
personalităţilor publice centrale şi locale, contra simpatizanţilor acestora sau împotriva
prezumtivilor susţinători.
Blocarea mecanismelor de funcţionare a legii constituie până la urma urmei scopul final al
acţiunii destabilizator – teroriste.
În timp ce urmăresc transmiterea de mesaje menite să sperie şi să îngrozească – prin
acţiunile lor violente, teroriştii se simt obligaţi să folosească limbajul scris şi vorbit pentru a-şi
legitima şi justifica atentatele. Chiar dacă terorismul este uneori considerat o formă viciată de
comunicare, teroriştii nu se dovedesc capabili de a fi buni interlocutori. Din acest motiv, ceea ce
teroriştii spun despre ei este, deseori, mai relevant decât ceea ce transmit opiniei publice.
Contradicţia pricipală cu care teroriştii se confruntă rezidă din faptul că, cu toate că teroriştii
uzează conceptual de ceea ce noi numim violenţe de natură teroristă, nu acceptă această
caracterizare a acţiunilor lor. Negarea constă în ceea ce priveşte semantica şi în recaracterizarea
atitudinală şi comportamentală a teroristului care se consideră un revoluţionar, un luptător pentru
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libertate, un martir. Întotdeauna el va acuza în schimb statul, instituţiile şi reprezentanţii acestora
de „adevăratul terorism”4.
De asemenea, un efort considerabil este îndreptat în direcţia caracterizării „inamicului”.
Tema luptei dintre David şi Goliat este prevalentă, accentuându-se „nobleţea, onoarea, curajul şi
determinarea oprimaţilor care îndrăznesc să-l lovească pe opresor”. Utilizarea eufemismelor sau a
poreclelor este prezentă în toate comunicatele teroriste (ex.: porcii capitalişti, exploatatorii, satrapii
etc.)5.
IV. Cauzele şi mecanismele generante
1. Cauzele generale
Apariţia şi proliferarea terorismului are la bază cauze şi mecanisme ce continuă să-l
genereze şi să-l adâncească.
Varietatea şi complexitatea acestora definesc fenomenul terorist ca una din cele mai
complicate şi sensibile probleme ale contemporaneităţii.
Guvernele şi comunitatea internaţională nu au fost în măsură să ajungă la un punct de vedere
comun asupra acestui fenomen şi probabil tocmai aceasta a fost una din cauzele care au determinat
eşecul controlului acestui fenomen în ascensiune şi globalizare.
Comitetul Special pentru Terorismul Internaţional, creat în cadrul O.N.U. la 18 decembrie
1972, care a avut ca principală sarcină studiul cauzelor acestui fenomen şi recomandarea de măsuri
practice pentru suprimarea actelor de violenţă şi teroare, evidenţiază că principalele cauze ale
escaladării actelor teroriste sunt de ordin social, politic, rasial, fundamentalist-religios, naţionalist,
economic.
Din rândul acestor categorii, Comitetul menţionează următoarele:
a) politica de dominaţie, expansiune şi hegemonie;
b) discriminarea rasială, politica de apartheid;
c) folosirea forţei în relaţiile internaţionale şi violarea independenţei politice, a suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a statelor;
d) amestecul în treburile interne ale statelor;
e) teroarea în masă;
f) încercările de a impune unor grupuri naţionale părăsirea teritoriilor;
g) exodul forţat al populaţiei persecutate:
h) intensificarea activităţii organizaţiilor fasciste şi neofasciste;
i) menţinerea unei ordini economice internaţionale injuste şi inechitabile;
j) distrugerea sistematică de către o putere străină a populaţiei, florei, faunei, mijloacelor
de transport, a structurilor economice;
k) lipsa drepturilor politice, economice şi sociale, ori nerespectarea lor, violarea sistematică
şi masivă a drepturilor omului, arestările în masă, utilizarea torturii şi represaliilor,
sărăcia, foametea, mizeria şi frustrările.
2. Cauze specifice
La cauzele generale menţionate deja se pot adăuga şi altele specifice, cum ar fi:
a) instalarea la putere, în unele state, a unor regimuri totalitare sau dictatoriale;
b) învrăjbirea între cetăţenii de religii şi naţionalităţi diferite;
c) apariţia şi dezvoltarea curentelor idealist-fataliste, sechele ale fostelor imperii coloniale;
d) legăturile terorismului cu anumite state, guverne, servicii secrete şi cercuri de interese,
manipularea, uneori invizibilă, a terorismului, în scopul frânării ascensiunii forţelor
democratice, perturbării păcii şi progresului social.
Dintre aceste cauze specifice, pot fi reţinute prioritar:
2.1 Şomajul. Cauză comensurabilă a evoluţiei terorismului îl constituie nivelul tot mai
crescut al şomajului. Expresie directă şi palpabilă a unei crize economico-financiare tot mai
4
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profunde, şomajul şi marginalizarea socială a şomerului, alături de nesiguranţa locului de muncă şi
incertitudinea zilei de mâine pentru cei angajaţi, a degenerat într-un grav fenomen globalizat, în
ţările capitaliste.
2.2 Conflictul ideologic şi naţionalist. În acest sens analiştii în domeniu concluzionează că
ideologia nu a reprezentat niciodată un factor determinant, principal, pentru terorism în statele
dezvoltate economic.
2.3 Fundamentalismul islamic. Pericolul integralismului musulman, rezidă din faptul că el
se erijează ca avangardă al doctrinei islamice, considerând că lupta trebuie globalizată, admiţând ca
normale, raţionale şi oportune acţiunile teroriste în orice formă s-ar manifesta. Pe de altă parte
pericolul rezidă şi de la organizaţiile teroriste fundamentalist-islamice precum „Hamas”,
„Hezbollah”, „Frontul Islamic (egiptean)”, „Fraţii Musulmani”, „Frontul Islamic (suedez)”, „Al
Qaida” (afgan), mai exact din intenţiile agresive ale forţelor fundamentaliste pentru unificarea lor la
nivel mondial şi pentru stabilirea unor noi forme şi tactici de acţiune teroristă, precum6:
- înfiinţarea unor centre pentru selecţionarea şi pregătirea tinerilor pentru operaţii teroriste;
- constituirea unor forţe speciale denumite „trupele credinţei”, specializate în operaţiuni
teroriste;
- instalarea în noi tabere şi centre de antrenament terorist în Pakistan, Liban, Bosnia etc.
Pe baza prognozei evoluţiei fenomenului terorist de inspiraţie islamică, specialiştii reafirmă
curba ascendentă pe care acesta se află. Argumentele le aduc repetatele ameninţări atribuite unor
grupări teroriste musulmane, reunite sub denumirea simbolică de „Jihad Islamic” (Războiul Sfânt).
Cele mai relevante evenimente care au bulversat omenirea şi au marcat începutul celui mai
întunecat val al terorismului sunt atentatele de la 11 septembrie 2001 din U.S.A., evenimente care
au determinat constituirea celei mai mari coaliţii de luptă împotriva terorismului.
Studiul terorismului islamic conduce la constatarea celui mai deosebit aspect şi anume
anume folosirea lui în formarea şi pregătirea teroriştilor sinucigaşi, consideraţi „eroi naţionali”.
Aceşti „martiri” ai „Jihadului Islamic” comit cu convingere şi fără remuşcări unele dintre
cele mai grave acte teroriste, de genul celor comise în S.U.A. pe 11 septembrie 2001 sau în Israel,
atentate soldate cu mii de morţi şi răniţi, cu imense pagube materiale, cu distrugerea unor
,,simboluri naţionale” precum şi cu alterarea relaţiilor internaţionale aflate ,,de facto” într-un
echilibru destul de sensibil la nivel mondial, dezechilibrul acestuia putând determina conflicte
militare care ar putea măcina resurse din toate categoriile.
2.4 Sprijinul acordat de unele state organizaţiilor şi grupărilor teroriste
Această formă de terorism, deosebit de periculoasă, şi anume „terorismul de stat”, este
folosită ca instrument de politică guvernamentală, fie internă, fie în sfera relaţiilor internaţionale.
2.5 Comerţul şi traficul de arme şi droguri. O importantă sursă de mari venituri este oferită
de comerţul cu arme. Se produc şi comercializează armament şi muniţii, din ce în ce mai
performante, graţie tehnologizării accentuate, atât legal dar şi la bursa neagră în cadrul tranzacţiilor
subterane. În aproape toate statele se organizează expoziţii şi demonstraţii cu noile categorii de
arme produse, arme ce ulterior vor constitui mijloace folosite în numeroase acte de terorism.
Producerea masivă, comerţul şi traficul de arme întreţin conflictele militare locale sau
zonale, în atare condiţii unele state ajungând să promoveze, în zonele lor de influenţă, o adevărată
politică a terorii, satisfăcându-şi astfel interesele. În acest mod au reuşit, de altfel, să supravieţuiască
şi astăzi mercenarii, aceşti „soldaţi ai norocului” cum sunt denumiţi, soldaţi plătiţi să ucidă, să
participe la lovituri de stat ce promovează violenţa, teroarea şi criminalitatea, spre atingerea
scopurilor urmărite (cazurile Zair, Somalia, Indonezia, Afganistan)7.
2.6 Violenţa socială şi criminalitatea. Pe fondul unor cauze de cele mai multe ori de natură
socială şi financiară, în ultima perioadă a fost escaladată violenţei sociale ceea ce a determinat pe
cale de consecinţă creşterea alarmantă a criminalităţii, o altă realitate gravă a lumii contemporane,
realitate cu consecinţe tot mai grave.
6
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2.7 Televiolenţa (violenţa pe micul ecran) îşi pune amprenta psihologică nefastă asupra
auditoriului, în principal tineretul, prin două categorii de mesaje:
- cultul îmbogăţirii rapide, fără efort, al vieţii luxoase şi confortabile, „ideal” de reuşită socială
dotată cu o puternică forţă de „seducţie”;
- cultul brutalităţii, al violenţei, ca „armă” a defavorizatului în relaţiile cu semenii, legea şi
autorităţile.
Prima categorie de mesaje transformă „idealul” în aspiraţii personale: cea de a doua
„insinuează” discret, tacit „mijloacele” de realizare a celei dintâi.
Televiolenţa, acceptată şi determinată de cele mai multe ori de o lacunară educaţie, ajunge
să devină spectacol fascinant pentru o tot mai largă categorie de persoane.
V. Forme de manifestare a terorismului internaţional
Ca forme principale de manifestare a terorismului, funcţie de modul de comitere a actelor
teroriste, distingem următoarele:
1 Acţiunea directă
Catalogată ca fiind forma de bază de comitere a actelor extremist-teroriste ea constă în
atacul deschis, armat asupra unei persoane sau bun fix sau mobil, cu scopul de a-l distruge, ocupa,
captura sau nimici, creând în acelaşi timp în mod premeditat panică şi groază în rândul populaţiei
din zonă.
Din punct de vedere al modalităţii de execuţie a acţiunii directe putem menţiona:
1.1 Atentatul terorist. Este modalitatea prin care se urmăreşte, de obicei, suprimarea fizică a
unor personalităţi marcante ale vieţii politice, economice, sociale, religioase, militare etc.
Atentatul terorist se deosebeşte de celelalte forme de terorism prin faptul că victima aleasă
trebuie să reprezinte un „simbol al duşmanului”.
1.2 Atacul terorist asupra obiectivelor fixe. Deosebit de grave, actele săvârşite asupra
diferitelor obiective fixe constituie o altă formă de manifestare exacerbată a fenomenului terorist.
Acestea fiind într-un număr tot mai mare, consecinţele deosebite ale acestora şi diversitatea
metodelor, procedeelor şi mijloacelor folosite scot în evidenţă factorii de risc determinaţi şi
nedeterminaţi ai acestora care trebuiesc identificaţi şi luaţi în considerare.
1.3 Atacul terorist asupra obiectivelor mobile. În ce priveşte obiectivele mobile, este de
notorietate faptul că, în decursul ultimilor ani mijloacele de transport au constituit o ţintă preferată a
actelor teroriste, fiind vizate tot mai frecvent cele de transport aero, navale, feroviare şi rutiere.
Dintre principalele metode utilizate de terorişti în comiterea acţiunilor lor care au vizat
mijloacele de transport, menţionăm:
- deturnarea;
- provocarea de explozii în scopul distrugerii mijlocului de transport şi producerii de victime
omeneşti;
- atacul armat asupra mijloacelor de transport, rezultanta fiind uciderea pasagerilor şi luarea
de ostatici.
În funcţie de metodele, procedeele şi mijloacele folosite de terorişti în acţiunile lor care au
vizat obiective mobile ne vom opri la atacurile comise împotriva principalelor mijloace de transport,
astfel:
1.3.1 Acte teroriste ce au vizat aeronave, cunoscute sub denumirea de terorism aerian.
Periculozitatea actelor de piraterie aeriană este pusă în evidenţă de faptul că anual în lume
călătoresc pe calea aerului peste 1 miliard de persoane, oricare dintre ele putând fi potenţiale
victime ale deturnărilor. În acelaşi timp, oricare pirat al aerului ştie că acţiunea sa este în centrul
atenţiei în orice parte a lumii. Recrudescenţa actelor teroriste, vârful de lance al acestora – 11
septembrie 2001, au determinat o aşa-zisă concurenţă între experţii în domeniul înaltei tehnologii şi
cei ai terorii. Totuşi, unele tentativele de introducere a armamentului la bordul aparatelor au reuşit,
ceea ce a condus la dezastre. Deturnarea este una din metodele principale folosite de organizaţiile
şi grupările teroriste împotriva aeronavelor. Ea reprezintă actul premeditat de capturare a unei
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aeronave de către terorişti, luarea de ostatici a membrilor echipajului şi a pasagerilor şi obligarea
echipajului de a schimba ruta de deplasare şi destinaţia finală, făcute în scopul acceptării de către
unele autorităţi statale a revendicărilor formulate de comandoul terorist.
1.3.2 Acte teroriste care au vizat nave maritime sau fluviale. Studierea cazuisticii
fenomenului terorist pe plan internaţional relevă faptul că tot mai des navele maritime şi fluviale au
devenit ţinte ale atacurilor teroriste. Amintim două dintre acţiunile comise pe glob asupra unor nave
de transport maritim, din care se pot reţine metodele şi mijloacele utilizate de terorişti.
Potrivit unor date publicate de Biroul Maritim Internaţional, cu sediul la Londra, în ultimul
timp se constată o creştere alarmantă a actelor de piraterie maritimă. Astfel, se apreciază că numai
în ultimii ani, s-au înmulţit asemenea acte, în special în mările şi oceanele Orientului Îndepărtat,
numărul acestora depăşind cifra de 100.
Zonele în care pirateria maritimă este în prezent foarte activă – potrivit aprecierilor
analiştilor citaţi sunt Golful Thailandei, Strâmtoarea Malacca, coasta Africii Occidentale, estul
Mării Mediterane şi Marea Caraibelor.
Potrivit statisticii Administraţiei Portuare din New York, în ultimii 25 de ani s-au înregistrat,
în întreaga lume, peste 300 de acte de terorism maritim.
1.3.3 Acte teroriste ce au vizat mijloace de transport feroviare sau rutiere. Pornind de la
faptul că asigurarea unei circulaţii normale feroviare şi rutiere constituie una din condiţiile vitale
pentru buna desfăşurare şi organizare a vieţii social-economice din oricare stat, organizaţiile şi
grupările teroriste, sesizând dificultăţile ce pot fi provocate mecanismului economico-social din
orice ţară prin dereglarea acestui circuit, au recurs la multiple acte teroriste, ce au vizat direct aceste
mijloace, folosind metode şi procedee din cele mai diverse, având acelaşi scop final.
2 Acţiune acoperită
Scopul acestui gen de acţiuni este asemănător celei directe, însă diferă metoda, în sensul că
se acţionează prin folosirea încărcăturilor explozive, toxice sau incendiare, plasate în locuri vizate,
cât şi prin lovirea de la distanţă a ţintelor, cu mijloace telecomandate.
În acest sens teroriştii se folosesc de aparatură modernă, declanşând de la distanţă exploziile
sau programându-le să explodeze prin folosirea unor dispozitive ataşate incărcăturii. Avantajul mare
al acţiunilor acoperite, din punctul de vederea al teroriştilor, constă în faptul că asigură protecţia
acestora. Acţiunile acoperite mai sunt folosite când teroriştii nu pot penetra dispozitivele de
securitate instalate la obiectivele vizate.
De regulă, obiectivele vizate de terorişti pot fi:
- distrugerea sau scoaterea din funcţiune, parţial, a unor obiective fixe sau mobile;
- uciderea sau rănirea unor persoane sau grupuri de persoane.
Cea mai frecventă metodă folosită de elementele teroriste este plasarea de explozivi, ea
constând în introducerea, aşezarea sau fixarea încărcăturii explozive în obiectivele şi locurile vizate,
în scopul producerii de asasinate, distrugeri, incendii etc.
Pe linia folosirii explozivilor se remarcă preocuparea organizaţiilor teroriste de a lărgi gama
posibilităţilor de disimulare a acestora. În acest sens, elementele teroriste au apelat la noi tehnici
cum ar fi: executarea unor picturi în ulei pe un strat subţire de exploziv plastic; confecţionarea de
ouă de ciocolată sau „bomboane explozive”, în care se introduce un exploziv din plastic de tip
„Samtex”, extrem de dificil de depistat, ca urmare a caracteristicilor sale speciale.
Cazuistica cunoscută evidenţiază o parte din multitudinea procedeelor de plasare a
explozivilor, mijloacelor incendiare sau toxice în anumite locuri şi anume:
- staţionarea sau parcarea unor autoturisme-capcană în perimetrul sau în imediata apropiere a
obiectivului vizat;
- introducerea disimulată de mecanisme explozive în interiorul obiectivelor, prin trucarea,
deghizarea ori ascunderea acestora în obiecte cu aspect inofensiv (genţi cu fund dublu, aparatură
tehnică, jucării, produse alimentare etc.);
- expedierea prin poştă sau prin alte căi, pe adresa obiectivelor vizate, de scrisori ori coletecapcană;
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- abandonarea, în apropierea obiectivului, a unor încărcături explozive disimulate;
- pătrunderea elementelor teroriste în obiectivul vizat, sub diferite pretexte şi plasarea
materialului exploziv într-un loc ascuns, explozia declanşându-se la ora planificată;
- folosirea de către elementele teroriste, a unor persoane corupte din rândul salariaţilor unor
întreprinderi sau instituţii prestatoare de servicii publice (alimentare cu curent, apă, servicii poştale
etc.) pentru introducerea în obiective a încărcăturilor explozive disimulate în diferite obiecte sau
materiale;
- folosirea de către elementele teroriste a documentelor pierdute de către personalul
obiectivului sau folosirea unor documente false pentru pătrunderea în acestea şi plasarea
încărcăturilor explozive etc.
Cât despre atacarea de la distanţă a unor obiective cu mijloace telecomandate, aceasta este o
metodă folosită atunci când teroriştii nu au posibilitatea de a se apropia de obiectiv pentru
executarea acţiunii. În cadrul acestei metode, un loc important îl ocupă mijloacele de foc cu ochire
indirectă (aruncătoare de mine) sau teleghidate.
Factorii care au determinat recurgerea la această metodă constau în:
- imposibilitatea apropierii ori staţionării teroriştilor în zona obiectivului vizat, ca urmare a
unor măsuri de securitate instituite de organele de ordine;
- protejarea elementelor teroriste faţă de ripostele forţelor de ordine;
- imposibilitatea atacării prin alte metode a obiectivului vizat;
- existenţa, în dotarea unor organizaţii, a unor mijloace de propulsare şi dirijare a unor
încărcături explozive.
Această metodă a fost utilizată, în ultimii ani, în special de unele organizaţii teroriste din
Japonia.
O categorie aparte de armament folosit de catre organizaţiile teroriste este acela al
armamentului cu focoase nucleare sau a minibombelor nucleare, dispozitive a căror tehnologizare
avansată a ajuns până acolo încât acestea încap într-o geantă. Pericolul unei eventuale folosiri a
unor astfel de dispozitive subzistă mai ales după anul 1990, an în care odată cu căderea blocului
comunist sute de astfel de dispozitive au dispărut.
3 Acţiunea indirectă (psihologică)
Acţiune deosebit de eficace, are ca obiectiv anihilarea sau slăbirea rezistenţei psihice a
persoanelor, grupului sau colectivului de persoane vizate, în scopul devierii gândirii acestora şi
subjugării voinţei lor.
Ca metodă, acţiunea psihologică foloseşte dezinformarea, constând în lansarea (de regulă
prin anunţuri telefonice) unor informaţii şocante sau zvonuri de natură să creeze nesiguranţă şi
panică în rândul persoanelor din obiectiv sau în diverse medii sociale, putând merge până la nivel
de naţiune.
Procedeele folosite pot consta în ameninţări prin telefon ori scrisori anonime ori în lansarea
de alarme false prin diverse mijloace mass-media.
O asemenea formă este des întâlnită în practica teroristă, îndeosebi în situaţiile de criză pe
care le traversează unele state.
VI. Măsuri antiteroriste intreprinse la nivel mondial sau zonal
1 Instituţii formate la nivel internaţionale pentru lupta antiteroristă
1.1 Grupul Trevi – (Terorism, Radicalism, Extremist, Violenţă) A fost format în 1976 la
Luxemburg. În prima şedinţă, miniştrii de Justiţie şi ai Afacerilor Interne din ţările Comunităţii
Europene au fost de acord să întărească cooperarea în lupta împotriva terorismului. Din 1986,
S.U.A. participă activ ca observator la şedinţele trimestriale TREVI, privind măsurile specifice
combaterii terorismului prin cooperare şi colaborare conjugată la nivel internaţional.
1.2 Grupul de lucru Quantico (QWG) Activitatea Grupului de lucru Quantico este
caracterizată prin întâlniri anuale ale reprezentanţilor agenţiilor de informaţii şi de aplicare a
legislaţiei din ţările membre U.E., S.U.A., Canada, şi Australia. Conferinţele se organizează de către
325

ţările membre pe principiul rotaţiei. Tematica cuprinde o problematică variată privind terorismul,
coordonarea investigaţiilor şi schimbul de informaţii, precum şi elaborarea de documentare asupra
fenomenului terorist şi respectiv asupra măsurilor antiteroriste.
1.3 Europol (Agenţia de Poliţie a Uniunii Europene) Problema existenţei Oficiului
European de Poliţie a fost pusă cu ocazia întrunirii Consiliului European de la Luxemburg între 28
şi 29 iunie 1991.
Convenţia la care s-au pus bazele Europolului a fost semnată în iulie 1995, şi a intrat in
vigoare pe 1 octombrie 1998. Pentru concretizarea cooperării poliţeneşti, aşa cum este ea definită în
Titlul VI al Tratatului asupra Uniunii Europene, în ianuarie 1994 a fost înfiinţată Unitatea
„Droguri” Europol. Scopul acesteia a fost combaterea traficului de droguri şi a activităţilor de
spălare a banilor asociate acestuia.
Ulterior, mandatul său a vizat şi combaterea şi traficul de substanţe radioactive şi nucleare, a
reţelelor de imigrare clandestină, a traficului ilegal cu autoturisme şi a spălării banilor proveniţi din
astfel de delicte. Ultimul obiectiv adăugat a fost combaterea traficului cu fiinţe umane.
Oficiul European de Poliţie, care a preluat activităţile Unităţii „Droguri” Europol, a devenit
operaţional la 1 iulie 1999.
Europol, are sediul la Haga, acţionând în aceleaşi domenii şi de la 1 ianuarie 1999 are
competenţe şi în combaterea terorismului şi a falsificării de bani.
Tratatul de la Amsterdam conferă Europolului sarcini cu sunt:
- coordonarea şi implementarea investigaţiilor specifice întreprinse de autorităţile statelor
membre;
- dezvoltarea unei competenţe de specialitate, pentru a ajuta statele membre în investigaţiile
lor în domeniul crimei organizate,
- stabilirea de contacte cu procurorii şi anchetatorii specializaţi în combaterea crimei
organizate.
Prin tratatul de la Amsterdam a fost introdusă o menţiune explicită la lupta împotriva
terorismului în art.29 (fostul articol K1) al Tratatului asupra Uniunii Europene, care autorizează
statele membre să adopte poziţii comune, decizii, decizii-cadru şi convenţii în vederea intensificării
coordonării în acest domeniu.
De asemenea EUROPOL are ca sarcină coordonarea luptei împotriva terorismului.
Ulterior, România a înfiinţat în cadrul I.G.P., primul compartiment Europol din statele
candidate la aderare la U.E. în 1997, fără ca acesta să constituie o obligaţie.
1.4 Centrul Regional S.E.C.I. (Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană). Aflându-se la
limita cu orientul apropiat, pe un culoar de tranzit, zona sud-est europeană suportă o creştere
îngrijorătoare a ameninţării teroriste şi a infracţionalităţii la nivel transnaţional şi naţional, mai ales
după izbucnirea conflictelor interetnice din provincia Kosovo. Un nou factor de risc major la adresa
statului de drept, a democraţiei şi drepturilor omului din zona în care se află şi România este
criminalitatea transfrontalieră. Toate statele din zonă au devenit ţinte propice pentru reţelele
criminale transnaţionale care se ocupă cu: trafic ilicit de droguri, trafic de persoane, de maşini
furate, de monedă falsă, fraudă şi evaziune fiscală s.a., infracţiuni care de multe ori au conexiuni cu
acţiuni teroriste.
În faţa acestor noi pericole, România a propus în anul 1997, încheierea unui acord
multinaţional pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere. Propunerea ţarii noastre a fost
susţinută de ambasadorul Schifter şi acceptată de 11 state din regiune, ulterior fiind susţinută de
S.U.A., UNIUNEA EUROPEANĂ şi organizaţia internaţională de profil INTERPOL.
La 26 mai 1999, la Bucureşti a fost încheiat „Acordul de Cooperare pentru Prevenirea şi
Combaterea Infracţionalităţii Transfrontiere” (Acordul S.E.C.I.). Acest acord a fost semnat şi
ratificat până în prezent de: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Republica
Moldova, Slovenia, Macedonia, Turcia, Ungaria şi România.
Prin acordul S.E.C.I. s-a stabilit că ţara noastră va găzdui la Bucureşti, sediul instituţiei de
aplicare a acestuia, respectiv Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare Sud-Est Europene –
S.E.C.I. pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontiere (Centrul S.E.C.I.)
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Centrul S.E.C.I. a devenit operaţional după semnarea la cel mai înalt nivel la data de 2
octombrie 2000, la Bucureşti, a Acordului de Sediu dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei
de Cooperare Sud-Est Europene – S.E.C.I. – pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontiere.
Obiectivele Centrului S.E.C.I.
• întărirea capacităţii de acţiune împotriva infracţionalităţii transfrontiere şi a
terorismului din Europa de Sud-Est;
• eliminarea obstacolelor care stau în faţa unei cooperări internaţionale eficiente;
• intensificarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţenesc şi vamal;
• asistenţa tehnică între state, schimb de experienţă, pregătirea în comun a
specialiştilor;
• intensificarea cooperării dintre state prin înfiinţarea unor grupuri comune de lucru
(task force) cu caracter operativ;
• amortizarea legislativă,
• evaluarea permanentă a situaţiei infracţionalităţii din zonă, a riscurilor şi a
posibilităţilor de facilitate a crimei organizate transfrontiere şi a terorismului.
Guvernul României a încheiat un Acord privind schimbul de date şi informaţii cu Centrul
Regional S.E.C.I., Europol şi Interpol.
1.5. Cooperarea economică a Mării Negre (C.E.M.N.) La 2 octombrie 1998, guvernele
statelor membre ale Cooperării Economice a Mării Negre au semnat Acordul de cooperare în
domeniul combaterii terorismului.
Protocolul adiţional a fost semnat la Kiev la 15 martie 2002.
Statele care compun Reţeaua C.E.M.N. sunt: Albania, Armenia, Azerbaldjan, Bulgaria,
Georgia, Grecia, Moldova, România, Turcia, Rusia şi Ucraina.
Obiectivele Reţelei sunt următoarele:
• întărirea cooperării în domeniul controlului criminalităţii şi a combaterii
terorismului;
• coordonarea acţiunilor de cooperare între instituţiile competente ale părţilor;
• constituirea unei reţele pentru schimburile de informaţii între instituţiile cu rol de
aplicare a legii din statele membre, care să permită combaterea efectivă a
criminalităţii şi a terorismului.
Reţeaua se reuneşte cel puţin o data pe an îndeplinindu-şi sarcinile sub autoritatea Grupului
de lucru pentru cooperarea în combaterea criminalităţii şi a terorismului şi va prezenta acestuia
rezultatele activităţii sale.
Părţile stabilesc un punct naţional de contact în cadrul autorităţilor lor naţionale de aplicare a
legii, de preferat din cadrul structurilor cu sarcini de cooperare internaţională (EUROPOL,
INTERPOL, Centrul S.E.C.I.) pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontiere şi a Terorismului.
2 România, pilon al securităţii sud-est europene.
În contextul actual, România, ca ţară membră N.A.T.O. şi U.E. contribuie activ la
consolidarea securităţii zonale şi nu numai, atât prin poziţiile luate în cadrul Convenţiei Europene şi
al Conferinţei Interguvernamentale de revizuire a tratatelor constitutive ale U.E. cât şi prin
participarea la primele operaţiuni din Bosnia-Herţegovina şi Macedonia.
Totodată ţara noastră a avut şi are un rol activ prin participarea la soluţionarea crizelor, sub
egidă internaţională, în Afganistan şi Irak.
Având în vedere că era terorismului, din păcate nu s-a încheiat, potrivit afirmaţiei lui Gilles
de Kerochove, responsabilul U.E. pentru combaterea terorismului, Europa trebuie să se aştepte de
acum la atacuri spectaculoase executate de celulele locale şi reţelele internaţionale.
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BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA
INTRE FUNDAMENTALISMUL ISLAMIC ŞI TERORISM
Dr. Anghel ANDREESCU∗
George ALBU∗∗
Although the threat to international security posed by radical Islamist groups, particularily those linked to AlQaeda, has been a strategic constant challenge after 9/11, recent events demonstrated that militant Islam retains its
capability to organise and carry out major terrorist attacks. Terrorist organisations have not only shown that they have
the ability to mutate and adapt to changing circumstances but also that their increasingly sophisticated propaganda
machine - which makes full use of the latest electronic media and the Internet – is very successful in supporting a
constant recruiting campain for operatives and supporters, with wahhabi militant organisers active in radicalising
youths in Muslim communities across the globe.
Even if islamic extremism is not prevalent in Bosnia and bosniacs are not simpathetic for Islamic extremist
activities, the institutional weaknesses and the war time history of having been „saved” in part by Arab mujahideen
could make it an easy and symbolic meeting and recruitment point for a new, White Al-Qaeda network.
Aktivna Islamska Omladina – AIO is a Bosnian non-governmental organisation whose stated goal is to
establish an Islamic state in Bosnia and Herzegovina based on fundamentalist interpretation of Koran.

Dincolo de neliniştea provocată de recenta proclamare unilaterală a independenţei de căre
Kosovo, nesfârşitele tensiunile inter-etnice dintre cele trei naţionalităţi majoritare şi dificultăţile
economice inerente unei perioade post-conflict, una dintre problemele care framântă societatea
bosniacă de la începutul noului mileniu este islamismul radical, cunoscut şi sub numele de Mişcarea
Wahhabista.
Deşi wahhabismul este în esenţă un curent religios islamic, mişcarea a atras atât atenţia
autorităţilor bosniace cât şi a organizaţiilor internaţionale care monitorizează activitatea instituţiilor
de aplicare a legii, prezente în fostul stat iugoslav, prin prisma faptului că majoritatea liderilor şi
mulţi simpatizanţi au legături cu flagelul terorist. Fie că au luptat sub numele de mujahedini în
conflicte armate cum a fost cel din Bosnia, au fost implicaţi în activităţi de susţinere a fenomenului
terorist sub acoperirea unor organizaţii non-guvernamentale islamice, au fost identificaţi ca fiind
membri ai unor organizaţii teroriste ori sunt cunoscuţi pentru legăturile lor cu persoane implicate în
comiterea unor atentate, membrii mişcării wahhabiste propovăduiesc fundamentalismul islamic
religios căutând să lărgească aria de răspândire şi numărul adepţilor, reprezentând o ameninţare
pentru stabilitatea şi securitatea fragilului stat bosniac, motiv pentru care mişcarea a mai fost
denumită şi Al-Qaida Alba. Organizaţi în diferite structuri radicale, cum ar fi Aktivna Islamska
Omladina, au scopul declarat de „a stabili un stat islamic în Bosnia şi Herţegovina, bazat pe
interpretarea fundamentalistă a Coranului (Country Report on Terrorism 2005, US DSOCC).
Scopul final al mişcării este dat de extinderea Al –Qaida în Europa şi împlinirea „Califatului
Pan-islamic” în întreaga lume. Se poate aprecia că terorismul nu este, aşa cum se spune adesea,
„violenţă stupidă” ci, indiferent de cât de anormal şi în afara legii ar fi sau ar părea, el nu este
iraţional sau lipsit de scop. Dimpotrivă, îmbrăţişează o anumită cauză, de regulă politică, are o
anumită organizare şi structurare şi o anumită specializare profesională a celor care participă la
acţiuni cu un asemenea caracter (Andreescu, 2007).
Fundamente istorice
Wahhabismul îşi are rădăcinile în secolul XVIII când a apărut sub forma unei mişcări
conservatoare islamice de factură sunnită iniţiată de Shaykh Muhammad bin Abd al-Wahhab
(Macmillan Reference USA, 2004). Titlul de Wahhabi a fost dat credincioşilor lui de către
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oponenţi, în timp ce wahabiştii se numeau pe ei înşişi ahl al tawhid, poporul Sunnah şi al Unităţii
sau Muwahhidun - cei ce predică doctrina Unităţii lui Dumnezeu (Esposito, 2003,Hardy, 2004).
În anul 1740, la Najd, pe teritoriul Arabiei Saudite de astăzi, Muhammad bin Abdul Wahhab
(1703-1792), a cerut musulmanilor din peninsula arabică să „revină” la ceea ce el propovăduia drept
adevăratul Islam, să urmeze ad-literam învăţăturile Coranului – în opoziţie faţă de corupţia despre
care pretindea că fusese introdusă în secolele de după Profet (www.globalsecurity.org).
Sub influenţa învăţăturilor lui Ibn Taymiyyah (1263 – 1328), Abd al-Wahhab a început să
predice islamismul puritanist însă a fost imediat confruntat de către învăţaţii din Imperiul Otoman,
care, acţionând după interpretările şi opiniile clerului clasic islamic, i-au denunţat ideile eretice. Ibn
Abdul Wahabi a răspuns declarându-şi oponenţii apostaţi şi politeişti şi în consecinţă a fost
catalogat drept un renegat, subiect al justiţiei disciplinare, fiind nevoit să se refugieze în oraşul
Dara’iyya, care la acel moment era condus de către Muhammad bin Sa’ud, în acelaşi timp şef al
clanului al-Annza din tribul al Saud.
Cei doi au format ulterior o alianţă ce a constituit începutul mariajului între ce a devenit
cunoscut drept Casa lui Saud şi fondatorul şcolii de gândire Wahabi/Neo –Salafi (Cleveland, 2004).
Condiţiile alianţei au fost ca suveranitatea politică să rămână la Ibn al Saud, pe când autoritatea
religioasă a fost primita de Muhammad bin Abd al Wahab şi ucenicii săi cunoscuţi drept ekhwan
sau fraţi (termen ce nu trebuie confundat cu ekhwan el-muslimeen – Frăţia musulmană ce-şi are
originea în Egiptul lui Hasan al Banna), anul 1747 reprezentând începutul Mişcării Wahhabiste.
Acest parteneriat a pavat drumul către ceea ce s-a numit mai târziu Regatul Arabiei Saudite,
fondat în anul 1932 de către regele Abdul Aziz Al-Saud, având islamismul wahhabist drept
ideologie politică şi religioasă oficială. Alianţa istorică între Ibn al Saud şi Abd al Wahab a fost
punctul de cotitură prin care mişcarea salafistă a câştigat recunoaştere oficială şi confirmare, prin
folosirea autorităţii religioase a doctrinelor ca o forţă de legătură între triburile arabe.
În prezent, wahhabismul este forma dominantă de islamism în Arabia Saudită, Qatar,
precum şi în anumite zone din Somalia, Algeria şi Mauritania iar în oraşele sfinte Mecca şi Medina
proporţia credincioşilor este aproape maximă.
Doctrina primară wahhabistă este cuprinsă în Kitab at-tawhid (Cartea unităţii), scrisă de
fondator, iar Coranul şi Hadith sunt considerate textele fundamentale. Wahhabismul se
caracterizează printr-o interpretare strictă a documentelor enumerate anterior, în conformitate cu cea
realizată de-a lungul primelor trei generaţii ale Islamului (Cleveland, 2004).
Apariţia wahhabismul în Bosnia şi Herţegovina
Wahhabismul a fost o ideologie străină spaţiului fostei Iugoslavii, fiind importată în
perioada războiului din 1992-1995. Preşedintele din acea perioadă, Alija Izetbegovic a lansat o
invitaţie mujahedinilor din lumea întreagă să se alăture armatei bosniace pentru a lupta împotriva
armatei sârbe şi deşi nu există date exacte, se estimează că până la 6000 de luptători au venit din
diferite ţări islamice – Siria, Kuweit, Arabia Saudită, Iran, Afganistan, Sudan – formând în
noiembrie 1992 Brigada 7 Musulmană iar în august 1993 Unitatea El Mujahedin, (Morgan, 2006).
În anul 1995, a fost semnat Acordul de pace de la Dayton-Paris, care a pus capăt conflictului
armat, prin care toţi mujahedinii au fost obligaţi să părăsească teritoriul Bosniei. Astfel, articolul 3
punctele 1-2 din Anexa 1-A a documentului a prevăzut că „toate forţele de origine străină aflate pe
teritoriul statului Bosnia şi Herţegovina, indiferent de subordonare, trebuie să fie retrase împreună
cu echipamentul aferent în termen de 30 zile”, dispoziţia aplicându-se şi consilierilor personali,
instructorilor, mercenarilor, voluntarilor şi personalului din ţările vecine, prin această modalitate
marea majoritate a luptătorilor mujahedini fiind nevoiţi să părăsească Bosnia.
Pentru eludarea prevederilor Acordului, unii dintre ei au părăsit câmpurile militare aflate sub
supraveghere arabă şi s-au stabilit în zonă căsătorindu-se cu femei locale, iar unui număr destul de
mare dintre aceştia le-a fost acordată în procedură de urgenţă cetăţenia bosniacă primind astfel
documente de identitate, fără îndeplinirea condiţiilor legale. Alţii, sub acoperirea unor organizaţii
non-guvernamentale islamice au condiţionat oferirea de asistenţă cu continuarea prezenţei în Bosnia
ca reprezentanţi ori voluntari.
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În urma atentatului de la 11 septembrie, a suspiciunilor că mujahedinii folosesc ţara de
adopţie ca bază de lansare pentru comiterea de acte teroriste pe teritoriul european şi în urma
presiunilor exercitate de comunitatea internaţională, în special de către Statele Unite ale Americii
prin intermediul lui Raffi Gregorian, adjunct al Înaltului Reprezentant al Comunităţii Internaţionale
pentru Bosnia şi Herţegovina, la data de 16.02.2006 a fost constituită o Comisie de stat pentru
revizuirea naturalizării prin acordarea cetăţeniei unor persoane străine. Această comisie a revizuit
cererile de acordare a cetăţeniei bosniace soluţionate în perioada cuprinsă între 6 aprilie 1992 şi 1
ianuarie 2006 (Alic, 2006). Accentul s-a pus în primul rand pe cererile aprobate pentru un număr de
aproximativ 1500 mujahedini care nu îndeplineau la data acordării cetăţeniei toate condiţiile
necesare, sancţiunea fiind retragerea ei, iar în situaţia în care nu vor părăsi ţara în termen de 30 zile
de la data aplicării deciziei, deportarea în ţările de origine (Human Rights Report, 2008).
Ca o consecinţă a deciziei autorităţilor bosniace, trebuie subliniat pericolul reprezentat de
aceşti mujahedini pentru ţările în care ei se vor deplasa, în situaţia în care instituţiile responsabile
bosniace, deşi defavorizate de existenţa unui sistem juridic fragmentat şi ineficient, vor reuşi să îi
deporteze. Este de aşteptat ca aceştia să aleagă drept destinaţie zone fierbinţi din Europa, unde
fenomenul wahhabist ia amploare, cum ar fi Kosovo, sudul Serbiei (Sandzak) sau Muntenegru.
Majoritatea populaţiei bosniace nu agreează mişcarea wahhabista. Islamul tradiţional
bosniac este de factură pluralistică şi seculară, urmând calea propăvăduită de sute de ani, începând
cu perioada ocupaţiei otomane. Sondaje recente arată că oamenii au o atitudine mai curând reţinută
faţă de această miscare, aproape 70% dintre musulmanii bosniaci spunând că se opun wahhabismului, în timp ce doar 12% il susţin. De asemenea, academicieni, foşti membri Wahhabi, activişti din
comunitatea bosniacă dar şi câţiva teologi au făcut publică nemulţumirea faţă de atitudinea exagerat
de agresivă a wahhabiştilor la adresa celor care nu le împărtăşesc credinţa. În plus, mulţi cred că
această mişcare religioasă o contrazice pe cea originară a Bosniei, promotoare a unui islamism
moderat, de factură sunnită (BIRN.eu.com).
Deşi Comunitatea Islamică, instituţia oficială a musulmanilor din Bosnia, neagă ipoteza
potrivit căreia Wahhabi ar reprezenta o ameninţare, mai multe conflicte violente recente au fost
urmate de devastarea moscheilor locale de către wahhabişti, unele fiind chiar închise temporar
pentru a evita acapararea lor de către fundamentaliştii islamici. De asemenea, au existat numeroase
încercări de înfiltrare în structurile religioase bosniace, în şcoli şi în presa profitând de avantajul
oferirii unor ajutoare materiale substanţiale din partea Arabiei Saudite, prin intermediul ONG-urilor
islamiste.
Lipsa de reacţie a Comunităţii Islamice vis a vis de wahhabism a fost pusă – în dezbateri
publice, în articole de presă etc. - pe faptul că amândouă depind de aceleaşi surse financiare
provenind din Arabia Saudită.
Totuşi, Resid Hafizovic, profesor de religie musulmană la Facultatea de Ştiinţe din Sarajevo,
susţine că membrii wahhabi din Bosnia sunt „un potenţial virus ucigaş” şi crede că obiectivele
acestora în Bosnia nu sunt diferite de cele ale adepţilor din Afganistan sau Cecenia şi anume de
anihilare a formelor tradiţionale a Islamului. În Bosnia, acest lucru presupune ştergerea tuturor
urmelor vechii culturi otomane, a şcolii islamice Dervis si Sufi, ilustrate de moschei şi de alte
simboluri.
Sevima Sali Terzic, expert juridic, spune că, la urma urmei, „mişcarea nu este aici pentru aşi promova propria viziune asupra islamului,” ci are drept scop „obţinerea puterii… şi atingerea
unor obiective politice.” (BIRN.eu.com).
Răspândirea activismului wahhabist a fost favorizată în perioada de după încheierea
Acordului de la Dayton – Paris de către unii actori de pe scena politică bosniacă, inclusiv de către
lideri ai unor partide politice, prin încurajarea prezenţei organizaţiilor care promovează acest cult
religios.
De asemenea, există o tendinţă de evitare a conceptul iniţial de identificare între stat şi
religie, cu toate că principiul constituirii unui stat bazat pe religia şi identitatea musulmană îşi are
originile în revoluţia iraniană, a fost cultivat de fostul preşedinte bosniac Alija Izetbegovic în anii
'80 şi a fost întărit în timpul conflictului armat din perioada 1992 – 1995.
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Imediat după terminarea războiului şi în urma puternicii presiuni exercitate de comunitatea
internaţională, organizaţiile iraniene de asistenţă au fost forţate să rămână în afara Bosniei (sau cel
puţin să rămână în umbră) în timp ce rolul principal a fost asumat de organizaţii wahhabiste saudite,
multe dintre ele legate de structura teroristă internaţională a lui Osama Bin Laden (Third World
Relief Agency, Global Relief Foundation/Taibah International Humanitarian Organisation, Al
Haramain, Benevolence International Foundation).
Mişcarea wahhabistă se manifestă cu precădere în Federaţia Bosnia şi Hertzegovina, în
special în zona centrală, în cantoanele, Zenica, Travnik şi Bihac, unde există o populaţie majoritară
musulmană. Există însă alte câteva centre active, în principal în oraşe ca Goradze, Konjic, Mostar şi
Stolac, unde în perioada conflictului armat au avut loc unele dintre cele mai dure încleştări (Vezi
harta).
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Majoritatea wahhabiştilor sunt membri ai unor organizaţii non-guvernamentale, cea mai
importantă fiind AIO - Aktivna Islamska Omladina (Tineretul Islamic Activist), care numără în
prezent între 30.000 – 35.000 membri. AIO este o organizaţie radicală, cu scopul declarat de
„transformare a Bosniei într-o societate islamică bazată pe Sharia împreună cu Arabia Saudită”. Se
urmăreşte realizarea acestui deziderat prin aducerea laolaltă a tinerilor musulmani şi unirea strânsă a
educaţiei lor cu ţările arabe islamice, în conformitate cu legile stricte ale islamului. Are o structură
extinsă în aproape întreg teritoriul entităţii musulmane, compusă din reprezentante teritoriale
(conduse uneori de imami sau lideri ai comunităţii locale), iar sediul central este situat în Zenica la
40 km distanţă de capitala Sarajevo.
Viaţa membrilor are la bază legea islamică. Ei consideră Coranul şi Hadiths (cuvintele şi
acţiunile profetului Mohammed) drept „Constituţia” lor, ignorând legislaţia statală aflată în vigoare.
Această atitudine include modalitatea distinctivă proprie de a purta îmbrăcămintea şi diversele
maniere în care se poate purta barba (ca „semn natural al bărbaţilor musulmani”), studierea
islamului şi invitarea altora de a adera la el, ceea ce se numeşte da’wa. Ritul islamic se oficiază în
moschei şi în lăcaşurile proprii. Organizează cursuri despre islam, deseori în legătură cu tabere
(academii tae kwon do) pentru tineri pe care îi învaţă să se roage, să postească, să se comporte, să
gândească. Ei separă bărbaţii de femei, obligându-le pe acestea să poarte văl sau cel puţin basmale
şi să evite „tentaţiile indecente” ale societăţii occidentale pe care le resping. De asemenea, prevăd
şcoli separate pentru fete şi băieţi iar femeile nu sunt lăsate să muncească dacă aceasta ar presupune
un mediu în care s-ar afla şi bărbaţi (Gyorgy Lederer, 1999).
Mulţi dintre membrii au luptat în unităţile mujahedinilor împreună cu voluntari arabi,
declarându-se impresionaţi de exemplul personal, solidaritatea islamică şi stilul acestora de viaţă.
Wahabiştii sunt puternic implicaţi în prozelitism în special în rândul populaţiei tinere care
nu a fost implicată anterior în alte grupări islamiste, această activitate reprezentând ţinta principală a
poziţiei lor religioase. Ei profită de avantajul oferit de sensibilitatea populaţiei faţă de religie, ţinând
cont de conflictul armat recent încheiat, folosesc influenţa muftiului local ori amintirea masacrelor
de la Srebrenica pentru a răspândi sentimente anti-americane, pro-islamiste ori pro-irakiene iar
uneori recurg la utilizarea presiunii psihice ori hărţuirea populaţiei.
O activitate asemănătoare a fost susţinută în închisorile bosniace de către unii dintre liderii
wahhabişti (Ali Ahmad şi Abu Hamza, ambii asociaţi cu Al-Qaida), pe perioada în care au fost
deţinuţi pentru comiterea a diferite infracţiuni, comise de regulă cu violenţă sau prin utilizarea de
arme.
De asemenea, au existat numeroase încercări de preluare a controlului mai multor moschei
în care să predice fundamentalismul islamic ori au fost întreprinse raiduri, în timpul orelor de
rugăciune. În acest sens, sunt de notorietate publică acţiunile lui Jusuf Barcic şi Kamel Karray bin
Ali, cunoscut şi sub numele de Abu Hamza, ambii fiind membri ai Gama’a al-Islamyya (Alic,
2007).
O altă modalitate de a căştiga prozeliţi este construirea de şcoli cu orientare religioasă
fundamentalist-islamică, prevăzute cu cameră de rugăciuni, apartamente şi spaţii pentru întâlniri cu
conexiuni la Internet, pentru a face prozelitism în rândurile populaţiei tinere. În plus, se organizează
deplasări pentru defnitivarea studiilor în ţări islamice.
AIO desfăşoară o puternică activitate propagandistică, prin editarea de publicaţii, cărţi,
fluturaşi şi materiale audio-video. Nu în ultimul rând trebuie menţionate publicaţiile SAFF şi
LILJAN, de orientare propagandistică radical musulmană, distribuite nu numai în Bosnia, dar şi în
alte ţări.
De asemenea, este suspectat faptul că wahhabiştii menţin legături strânse cu liderii
mişcărilor similare din ţările situate în spaţiul balcanic, cum ar fi: Lista pentru Sandzak din Serbia;
Societatea Islamică din Albania – Albanian Islamic Society, AKSh - Armata Naţională Albaniană,
Albania; Armata de Eliberarea a Kosovo - UCK, Kosovo; Frăţia Musulmană, Liga Culturală
Islamică din România.
Diferite surse, inclusiv media, au arătat că AIO este implicată în instruirea elementelor
islamiste ce operează în zone de crize internaţionale, cum ar fi Afganistan şi Cecenia, în acest sens
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fiind menţionate taberele de pregătire în descoperite în centrul Bosniei, în zone ca Zenica şi
Travnik. În plus, deşi nu se poate aproxima amploarea sa, au apărut foarte des, chiar şi în presă,
afirmaţii referitoare la o campanie de recrutare de voluntari pentru diferite zone de conflict (Alic,
2006).
Corelat cu aceasta trebuie menţionat că de la începutul anilor ’90 numeroşi membri AIO au
fost arestaţi de autorităţile bosniace pentru trafic de arme şi activităţi legate de terorism. Un bun
exemplu este faptul că cetăţeanul tunisian Shafiq Al-Ayadi, fost deţinător al unui paşaport bosniac,
i-au fost retrase atât cetăţenia cât şi documentele de identitate în anul 2006, datorită suspiciunilor de
implicare în organizarea unui atac terorist. Ulterior, Interpol a emis un mandat de arestare pe
numele său datorită faptului că existau indicii clare că a fost implicat în planificarea unui atac
terorist asupra Reginei Elisabeta a Marii Britanii, în timpul unei vizite în Irlanda (Nezavisne
Novine, 2008).
AIO a organizat activităţi provocatoare la adresa EUFOR – forţa militară internaţională
prezentă în Bosnia - cu scopul de a determina gradul în care activităţile proprii sunt monitorizate de
unităţile de culegere a informaţiilor.
Ca urmare a izbucnirii războiului din 1992, a existat o creştere a numărului de organizaţii
non-guvernamentale active în Bosnia-Herzegovina, obiectivul lor principal fiind susţinerea
răspândirii credinţei islamice, AIO fiind doar unul dintre numeroasele exemple existente.
Din analiza surselor publice de documentare existente, a rezultat faptul că a fost utilizată la
maximum acoperirea organizaţiilor non-guvernamentale pentru desfăşurarea unor diferite activităţi
suspecte. Astfel, unele au desfăşurat activităţi de sprijinire a grupurilor fundamentaliste islamice, au
fost implicate în activităţi infracţionale, în special contrabandă, transport de persoane fără
documente legale sau de arme, transferuri de fonduri sau au fost folosite drept paravan pentru
activităţi de culegere de informaţii.
Third World Relief Agency (TWRA) este o organizaţie non-guvernamentală originară din
Sudan dar care a primit un considerabil sprijin financiar din partea Iranului şi Arabiei Saudite.
Experţii au afirmat că imense sume din banii Al-Qaeda au fost transferate via TWRA către Sudan,
care, în acel timp, acţiona ca o bază a reţelei Al-Qaeda. Organizaţia a furnizat un puternic suport
logistic fundamentaliştilor islamici din Bosnia, Bin Laden fiind unul dintre principalii contributori.
(Schindler, 2007)
Global Relief Foundation/Taibah International Humanitarian Organisation este o
organizaţie fondată în Belgia în 22 august 1996. În urma atacurilor teroriste din 11 septembrie,
numele organizaţiei a fost legat de către instituţiile specializate americane de grupările teroriste,
inclusiv reţeaua Al-Qaeda condusă de Bin Laden. Un audit realizat de către autorităţile fiscale din
Bosnia – Herţegovina a relevat nereguli în registrele contabile ale acestui ONG, motiv pentru care
autorităţile bosniace au interzis-o (US Department of the Treasury).
Al Haramain este o fundaţie islamică având sediul central în Arabia Saudită, cunoscută
pentru implicaţiile sale în activităţi de furnizare a suportului logistic şi financiar pentru grupări
fundamentaliste, inclusiv Vehabije şi AIO. Diverse surse publice au semnalat faptul că există
suspiciuni potrivit cărora organizaţia este implicată în recrutarea, pregătirea şi plasarea aşanumiţilor luptători mujahedeen în statele balcanice, presupunându-se că ar avea legături cu Imad el
Misri, membru activ al Al Quaida, dat în urmărire internaţională pentru acte teroriste.
Deşi Al Haramain şi-a închis oficial operaţiunile în Bosnia în anul 2002, Trezoreria Statelor
Unite consideră că organizaţia şi-a continuat activitatea, începând cu anul 2003, sub numele de
Vazir, utilizând toate facilităţile deţinute anterior. Fundaţia este implicată în activităţi criminale şi în
sprijinirea unor organizaţii teroriste, cum ar fi Al-Qaeda şi Gama’a al-Islamiyya (US Department of
the Treasury).
Benevolence International Foundation (BIF) este cunoscută sub diverse nume la nivel
mondial. Denumirea arabă a organizaţiei este „Munayamat al-Birr al-Dawliah”, în timp ce în
Bosnia-Herţegovina este cunoscută sub denumirea de Bosanska Idealna Futura. În decembrie 2001,
poliţia americană a desfăşurat raiduri în filiala BIF din SUA, blocându-i fondurile, fapt ce a
determinat iniţierea unor investigaţii şi în Bosnia. Astfel, sediile oganizaţiei au fost percheziţionate
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în martie 2002, ocazie cu care a fost descoperită lista denumită Golden chain, care cuprinde
principalele douăzeci de instituţii care finanţează Al-Qaida, compusă de însuşi Osama bin Laden
(Mathew Lewitt, 2003).
Unele organizaţii non-guvernamentale care şi-au desfăşurat activitatea în Bosnia şi
Herţegovina şi care au făcut parte din reţeaua Ql-Qaida au fost blocate prin aplicarea Rezoluţiei
ONU 1267 privind combaterea Al-Qaida, adoptată de Consiliul de Securitate ONU la 15.10.1999.
Astfel, în conformitate cu textul documentului care precizează că „...ţările membre trebuie să
indisponibilizeze bunurile, să nu permită intrarea sau tranzitarea pe teritoriul propriu, să prevină
orice furnizare directă sau indirectă, vânzare sau transfer de arme ori echipament militar către
orice individ sau entitate asociată cu Al-Qaida şi/sau talibanii...”, organizaţii aflate pe teritoriul
bosniac s-au numărat printre cele enumerate şi au fost nevoite să îşi înceteze activitatea, după cum
urmează: Al Haramain Islamic Foundation, Benevolence International Foundation, Al Furqan,
Global Relief Foundation/Taibah International Humanitarian Organisation, Al –Masjed al Aqsa
(www.un.org).
Deşi marginalizate de societatea bosniacă, grupurile fundamentaliste islamice din Bosnia şi
Herţegovina reprezintă încă o posibilă ameninţare la adresa stabilităţii şi securităţii în zona
balcanică. Importanţa lor este cu atât mai mare cu cât musulmanilor din afara graniţelor europene
sau americane le este tot mai greu să penetreze sistemele de securitate antiteroriste.
Ele sunt apropiate din punct de vedere ideologic şi religios de interpretarea fundamentalistă
a Islamului propăvăduită de membrii organizaţiilor afiliate lui Osama bin Laden şi includ membri
potenţial capabili să îşi asume la nivel individual un rol mai agresiv împotriva duşmanului generic
ne-musulman.
Chiar dacă îşi acceptă rolul pur religios, aceste organizaţii ar putea fi totuşi folosite ca sprijin
logistic sau acoperire pentru potenţiale activităţi teroriste ale unor actori sau „luptători” veniţi din
afara Bosniei, motiv pentru care activitatea lor şi a membrilor trebuie să fie subiect permanent al
activităţii structurilor specializate în culegerea de informaţii.
Măsurile anti-teroriste luate de ţările implicate în lupta împotriva acestui fenomen au
demonstrat că organizaţiile implicate, Al-Qaida şi altele, au dobândit o mare capacitate de adaptare
şi reacţie, de păstrare a capacităţii de a recruta personal, de planificare şi înfăptuire a unor atacuri,
ceea ce face mult mai dificilă combaterea terorismului, în toate modurile sale de manifestare.
Nu în ultimul rând, trebuie facută o distincţie clară între terorism şi islamism. Terorismul nu
aparţine nici unei religii, fie ea creştină, iudaică sau islamică, ci este produsul unui nucleu de
extremişti aflaţi în imposibilitatea de a îşi atinge obiectivele în mod paşnic şi democratic (Stoina,
2005).
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FINANŢĂRI TERORISTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Ina Raluca TOMESCU∗
The fight against the financing of terrorism is a core component of European Union and wider international
efforts to counter terrorism. Terrorism requires money to finance terrorist acts and terrorist organisations. Therefore,
cutting the financial resources of terrorists is an essential in the fight against terrorism. The framework decisions of
EU’s structures on combating terrorism makes it a criminal offence to participate in a terrorist group including by
funding its activities in any way.

Diplomaţia şi cooperarea internaţională reprezintă factorii cheie în asigurarea securităţii
interne şi internaţionale, constituind totodată nucleul elaborării unei strategii de acţiune, pe termen
lung, împotriva terorismului. Astfel, numeroase organizaţii şi instituţii internaţionale 8 au iniţiat
eforturi sporite de cooperare în domeniul schimbului de informaţii cu privire la fenomenul terorist,
al întăririi controalelor de frontieră şi suprimării finanţării grupărilor teroriste.
O mare parte a experţilor în domeniul studiilor de securitate apreciază că 11 septembrie
2001 a însemnat începutul unei „ere noi”9 în relaţiile internaţionale. O evaluare a evenimentelor de
atunci şi ale celor care le-au succedat conduce spre concluzia că actele teroriste iniţiate şi executate
de organizaţia Al-Qaeda pe teritoriul Statelor Unite au întrunit o serie de particularităţi care le
diferenţiază de alte atentate desfăşurate în trecut, evidenţiind periculozitatea manifestărilor
fenomenului terorist în noul context al perioadei post-război rece, caracterizată de intrarea în era
informaţională, de extinderea procesului globalizării şi de evoluţii importante în arhitectura
mediului internaţional de securitate. Cu toate că, în mod cert, terorismul nu este singura ameninţare
majoră cu care se confruntă comunitatea internaţională în prezent, el există şi şi-a făcut simţită
prezenţa distructivă în tot mai multe locuri de pe glob, demonstrând faptul că nu există o „oază de
siguranţă”, ferită complet de asemenea pericole, şi accentuând necesitatea eficientizării
instrumentelor şi mecanismelor de cunoaştere, descurajare, prevenire şi combatere.
Atentatele din 11 septembrie 2001 au amintit cu o violenţă fără precedent necesitatea
organizării în plan internaţional lupta împotriva terorismului şi de a dezvolta instrumente juridice
puternice pentru a-l putea combate. Deşi această luptă este dusă la diverse niveluri, important este
de a ataca bazele financiare ale activităţilor teroriste.
Până acum câţiva ani, terorismul era, cel mai adesea, finanţat în mod direct de către un stat
sau de către structuri suficient de bine organizate pentru a putea colecta şi transfera fonduri în
favoarea unei organizaţii teroriste, în prezent, acest tip de terorism a lăsat locul susţinerilor
financiare private.
Sursele de finanţare ale terorismului sunt diverse, iar originea acestor fonduri poate fi atât
legală, dar şi ilegală.
Conform Raportului Grupului de acţiune financiară împotriva spălării banilor 10 , sunt
considerate surse legale de finanţare a terorismului:
- produsele rezultate din colectarea cotizaţiilor şi/sau din taxele de înscriere, din
vânzarea de publicaţii legale, oferirea de bunuri şi servicii legale, organizarea de conferinţe,
manifestări culturale şi sociale;
- solicitări în sânul comunităţii;
- apelurile către acei membri ai comunităţii care dispun de importante resurse financiare;
- donaţia unei părţi din veniturile personale ale unor membri ai comunităţii;
∗
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- fonduri provenind din activităţi comerciale legitime.
Printre sursele ilegale de finanţare, putem aminti traficul de stupefiante, vânzarea de
publicaţii ilegale, oferirea de bunuri şi servicii ilegale, fondurile rezultate din răscumpărarea
ostaticilor, corupţia, frauda, trafic de persoane, contrabanda şi traficul cu produse contrafăcute.
De altfel, evoluţia tehnologică a ultimilor ani a crescut nivelul mijloacelor de organizare
transnaţională, informaţiile şi banii putând face de acum înainte turul lumii în câteva secunde11.
Aceşti criminali au pus foarte repede în slujba profitului noile tehnologii de informare şi
comunicare, dispunând de mijloacele financiare necesare pentru a le dobândi. De exemplu, teroriştii
kamikaze de la 11 septembrie 2001 au primit fonduri pentru a plăti formarea piloţilor avioanelor
prin viramente electronice, la fel cum au primit şi instrucţiunile asupra modului de acţiune prin
informaţii criptate, trimise prin intermediul internetului12.
Astfel, trebuie subliniat faptul că terorismul actual îşi extrage forţa şi din Internet. Acest
instrument care facilitează schimburile şi comunicarea are într-adevăr un rol important în punerea în
practică a surselor de finanţare ale acestui flagel, indiferent că sunt surse legale sau nu. În acest
mod, internetul permite mai ales anonimatul, o comunicare instantanee între două puncte ale
globului, deplasarea „numerică” a organizaţiilor teroriste, trimiterea de fonduri şi informaţii (prin
intermediul sistemelor de criptare), o propagandă la scară largă (prin intermediul forum-urilor de
discuţii, de exemplu), dă impresia că o organizaţie teroristă dispune de o reţea vastă, crearea de
celule locale însărcinate cu strângerea de fonduri şi răspândirea ideologiei, terorismul cibernetic13.
Finanţarea terorismului acoperă două domenii distincte: finanţarea atacurilor teroriste şi
finanţarea reţelelor teroriste. Prevenirea şi combaterea acestor fenomene implică identificarea
fondurilor, dar şi analiza utilizării mijloacelor de transfer financiar. Se observă că într-o lume
financiară, în care banul nu se mai deplasează sub forma sa materială, ci sub forma ordinelor
bancare, trebuie găsite, cât mai rapid posibil, mijloacele legale de acţiune împotriva acestora.
La nivelul Uniunii Europene, dispoziţiile cuprinse în acordurile şi tratatele europene reiau
principiile enunţate de normele internaţionale cu privire la terorism. Dreptul antiterorist al UE
(format din decizii, decizii-cadru, directive, regulamente, poziţii comune şi recomandări) contribuie
la formarea instrumentelor de luptă împotriva terorismului şi mai ales împotriva finanţării acestuia.
Incriminarea finanţării terorismului, cooperarea internaţională, ameliorarea schimbului de informaţii
între statele membre ale Uniunii Europene sunt măsuri recomandate, căci este evident că o
cooperare sporită este necesară pentru a face faţă activităţilor teroriste.
Atentatele de la New York şi Washington din 11 septembrie 2001 şi seria de acte teroriste
petrecute pe parcursul anilor următori (Spania – 11 martie 2004, Marea Britanie – iulie 2005) au
frapat prin violenţa şi numărul victimelor. Aceste momente dramatice au amintit că ameninţarea
terorismului în spaţiul Uniunii Europene sau împotriva intereselor europene persistă. În ciuda
măsurilor de anvergură ce au fost luate, Europa continuă să lupte fără întrerupere contra acestor
atrocităţi şi să-şi demonstreze determinarea în a învinge acest fenomen care încearcă să frângă
principiile pe care este construită, respectarea demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale.
Terorismul este un fenomen ale cărui cauze şi implicaţii sunt complexe şi diverse. Având în
vedere gravele sale implicaţii asupra vieţii economice, ameninţarea teroristă, destul de grea pentru
cetăţeni şi întreprinderi, este susceptibilă de a le distruge încrederea şi s-ar putea adeveri a fi un
factor negativ pentru creşterea economică şi menţinerea unui climat propice investiţiilor14.

11

Marie-Christine Dupuis-Danon, Finance criminelle, 2-ème éd., collection Criminalité internationale, PUF, Paris,
2004, p. 206.
12
Limore Yagil, Terroristes et Internet – La cyberguerre, collection Actuels, Trait d’Union, Montréal (Québec), 2002,
p. 47.
13
Ibidem, p. 39 şi urm.
14
Comunicarea Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European cu privire la anumite acţiuni ce trebuie întreprinse în
domeniul luptei împotriva terorismului şi a altor forme grave de criminalitate, în vederea ameliorării schimburilor de
informaţii, 29 martie 2004, COM/2004/220, p. 2.
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Pentru eradicarea acestui fenomen trebuie acţionat în primul rând asupra surselor şi
reţelelor de finanţare a organizaţiilor teroriste, la scară internaţională şi cel mai adesea prin acţiuni
paralele15.
Terorismul contemporan şi-a diversificat tot mai mult sursele de finanţare, ajungând să
depindă tot mai puţin de sponsorizările unor state şi formând afilieri internaţionale bazate pe afinităţi
religioase sau ideologice şi pe ura comună împotriva marilor puteri. Această evoluţie a formelor de
terorism internaţional, precum şi organizarea internaţională fără precedent a grupărilor teroriste
transformă atacurile teroriste în activităţi ilicite cu un grad de pericol social ridicat, greu de
detectat şi de prevenit şi care cer abordări noi de incriminare şi sancţionare penală a acestui fenomen,
precum şi considerarea unificată a diverselor acte de terorism. Deşi majoritatea statelor lumii afirmă o
poziţie fermă împotriva terorismului, există state care încă sprijină terorismul sau chiar folosesc
terorismul ca un element de politică statală. În acest sens se manifestă ori s-au manifestat
regimurile din Siria, Sudan şi Afganistan, care asigură fonduri, refugiu, baze de antrenament şi arme
pentru terorişti.
Până la momentul 11 septembrie, la nivelul Uniunii Europene, terorismul era perceput ca ”o
ameninţare mai puţin fundamentală”16, dar acest moment a demonstrat că fenomenul terorist nu se
limitează la sfera naţională sau regională şi că se impune coordonarea luptei antiteroriste în context
internaţional mult mai larg.
Deşi, la 4 septembrie 2001 – doar cu câteva zile înainte de atacurile teroriste de la New York
şi Washington –, adoptase o Rezoluţie asupra terorismului, Uniunea Europeană avea în vedere mai
degrabă „vechiul” terorism, intern, şi mai puţin „noul” terorism, transnaţional, bazat pe celule
active, grupuri afiliate şi reţele de sprijin larg diseminate, al cărui prim exponent îl reprezintă
gruparea teroristă Al-Qaida şi reţeaua care gravitează în jurul său. O serie de factori, între care
amintim libertatea de mişcare în cuprinsul Europei unite, sistemele relativ deschise şi slab
monitorizate de azil şi imigrare, tradiţia libertăţilor civice, accesul facil la reţelele financiare
europene, sistemele poliţieneşti şi judiciare insuficient coordonate, făceau din UE un spaţiu extrem
de vulnerabil la terorism.
Conţinutul normelor europene în vigoare cu privire la lupta împotriva terorismului nu diferă
de cel al dispoziţiilor internaţionale în materie, cel mai adesea făcându-se referire la rezoluţiile
Consiliului de Securitate al ONU17.
Astfel, a fost adoptat un întreg pachet de măsuri cu caracter antiterorist, ce includea plasarea
terorismului în topul listei ameninţărilor la adresa securităţii, o definiţie comună a terorismului18, o
listă de organizaţii socotite teroriste şi un plan de acţiune comprehensiv pentru combaterea
terorismului, ce includea consolidarea cooperării poliţieneşti şi judiciare şi creşterea volumului de
informaţii relevante între autorităţile naţionale cu atribuţii în lupta împotriva terorismului, întărirea
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Directiva 91/308/CEE din 10 iunie 1991 cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor (JOL 166 din 28 iunie 1991, pp. 77-83), Directiva 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 (JOL 309 din 25
noiembrie 2005, pp. 15-36), care a abrogat Directiva 91/308/CEE odată cu intrarea sa în vigoare la 15 decembrie 2005.
16
Elke Krahmann, The Emergence of Security Governance in Post-Cold War Europe, ESRC Working Paper “One
Europe or Several?” Programme, 2001, p. 6.
17
Convenţia Internaţională pentru Reprimarea Finanţării Terorismului, adoptată de Adunarea Generală a ONU, la 9
decembrie 1999, cere tuturor statelor semnatare să extrădeze persoanele implicate în finanţarea activităţilor teroriste şi să
adopte măsuri pentru anchetarea tranzacţiilor financiare suspecte. La 2 aprilie 2002, 132 de ţări semnaseră Convenţia şi 26
de ţări definitivaseră procesul de ratificare, devenind state părţi. Convenţia a intrat în vigoare în 2002. De asemenea,
Recomandarea 1584/2002 a Adunării parlamentare a Consiliului Europei asupra “Necesităţii unei cooperări
internaţionale intensificate pentru neutralizarea fondurilor destinate unor scopuri teroriste” (18 noiembrie 2002).
18
Decizia-cadru cu privire la lupta împotriva terorismului, (Council Framework Decision on combating terrorism) din
13 iunie 2002, (2002/475/JAI), L 164/3, 22.06.2002.
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şi perfecţionarea politicilor referitoare la azil şi imigrare, instrumente legislative menite a suprima
finanţarea terorismului şi întărirea securităţii aeriene19.
Decizia-cadru 2002/475/JAI cu privire la lupta împotriva terorismului, din 13 iunie 2002,
prevede că actele intenţionate pedepsite sunt cele care au drept urmare moartea unor persoane,
atingeri aduse integrităţii lor fizice, luarea de ostatici20. De asemenea statele membre trebuie să
pedepsească participarea la activităţile unui grup terorist, prin furnizarea de informaţii şi mijloace
materiale sau prin orice formă de finanţare a activităţilor sale, dar având cunoştinţă că această
participare va contribui la activităţile criminale ale acelui grup terorist21.
În cadrul măsurilor ce trebuie luate împotriva finanţării terorismului, „îngheţarea fondurilor”
reprezintă un punct important în blocarea fondurilor destinate activităţilor teroriste. Poziţia comună
2001/931/PESC22 enunţă în articolul 2 că, “Comunitatea Europeană, acţionând în limitele puterilor
ce i-au fost conferite de Tratat, dispune îngheţarea fondurilor şi a altor active financiare sau resurse
economice ale persoanelor, grupărilor şi entităţilor care figurează pe lista anexă la document”.
Această anexă stabileşte lista persoanelor, grupărilor şi entităţilor implicate în acte de terorism, listă
care este permanent actualizată.
Trebuie, de asemenea semnalată existenţa Regulamentului 2580/2001/CE23 care constituie o
măsură necesară de aplicare la nivel comunitar, complementară procedurilor administrative şi
judiciare cu privire la organizaţiile teroriste în Uniunea Europeană şi statele terţe. Regulamentul se
pronunţă pentru lupta împotriva oricărei forme de finanţare a activităţilor teroriste şi defineşte, în
acest sens, noţiunea de „fonduri, alte active financiare şi resurse economice”, precum şi cea de
„servicii financiare”24.
Lupta împotriva terorismului a fost continuată prin lucrările Consiliului European din 4-5
noiembrie 2004, când a fost adoptat Programul de la Haga, care cuprinde o listă cu zece priorităţi
ale Uniunii în scopul întăririi spaţiului de libertate, securitate şi justiţie în următorii cinci ani.
Programul se bazează pe bilanţul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a Programului de la
Tampere (definit în 1999) şi reprezintă un răspuns global şi indispensabil, dacă se doreşte să se
lupte efectiv împotriva terorismului. Comisia a pus accentul pe prevenirea terorismului şi pe
schimbul de informaţii. Ea susţine Statele Membre în lupta împotriva terorismului, concentrându-se
asupra aspectelor vizând recrutarea şi finanţarea terorismului, prevenirea, analiza de risc, protecţia
infrastructurii şi gestionarea crizelor.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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RELAŢIA MEDIA -TERORISM DIN PERSPECTIVA COMBATERII
Dr. Constantin ROMANOSCHI∗
Ştefan ÎMPĂRATU∗∗
Constantin STOICAN∗∗∗
Terrorism is a form of psychological war. Such psychological war is conducted, on a wide
scale through the media. The relationship between the media and terrorism is a subject widely
developed in the last decades research which highlighted the various roles of the media from being
an ally to terrorism to being its generator, or being the scene for the confrontation of basically
dichotomist visions (confrontation of ideas, values, symbols). Perception of the media by the public
can highlight the most appropriate ways and channels for the actions take to fight against
terrorism. The paper presents some conclusions drawn from the investigation of a random sample
of Bucharest’s population, using the focus group method.
I. Introducere
Istoria recentă nu a consemnat ocazii frecvente în care România să se confrunte cu acte
teroriste de mare violenţă. Deşi acţiuni sau numai tentative ce pot fi incluse indubitabil în categoria
celor teroriste au existat, memoria colectivă nu le-a reţinut ca atare. În acelaşi timp, alte evenimente,
cum ar fi cele din decembrie 1989, mineriadele, răpirea celor trei jurnalişti români sau ameninţările
cu bombă de la unele licee bucureştene, a căror definire ca şi acţiuni teroriste comportă încă
discuţii, sunt citate în mod curent în mass-media, poate şi din cauza impactului mai puternic asupra
publicului, pe care presa îndeobşte şi-l doreşte.
De altfel, Serviciul Român de Informaţii prezintă, pe site-ul său oficial, doar patru cazuri de
terorism, dintre care doar unul după anul 1990, când, pe 20 august 1991, un comando indian,
aparţinând unei grupări extremist-teroriste de religie Sikhs, a fost la originea unei tentative de
asasinare a ambasadorului Indiei, acreditat în România25.
Numărul redus al atacurilor, fapt cu totul îmbucurător, este, incontestabil, şi meritul celor
care veghează la securitatea ţării şi a cetăţenilor, inclusiv al politicii externe. Cu toate acestea,
evoluţiile de după 11 septembrie 2001 au creat o situaţie care nu pune la adăpost nici un stat în faţa
pericolului terorist, fapt ce trebuie să conducă la sporirea vigilenţei şi la adoptarea tuturor măsurilor
de prevenire şi de gestionare a unor posibile acte teroriste, inclusiv de diminuare a consecinţelor şi
de recuperare a populaţiei traumatizate.
Actele de terorism, ca, de altfel, şi unele de crimă organizată, produse cu mare violenţă, îşi
bazează mecanismele de atingere a obiectivelor, nu atât pe distrugerile directe de vieţi omeneşti
sau de bunuri, ce reprezintă doar mijloace, cât pe efectele traumatizante, puţin vizibile
publicului, de natură psihologică (de exemplu, studiile din SUA privind impactul atacurilor
teroriste asupra sănătăţii estimează că, în cazul unor agresiuni viitoare, victimele afectate psihiatric
vor depăşi numărul celor afectaţi fizic, într-un raport de patru la unu26). Pentru Rand Corporation
„…terorismul înseamnă violenţă sau ameninţarea cu violenţa, folosită pentru a crea o atmosferă de
teamă şi nelinişte. Astfel de acte sunt gândite pentru a-i forţa pe ceilalţi să-şi asume acţiuni pe care
nu le-ar dori sau să se abţină de la acţiuni pe care ar dori să le întreprindă…”27.
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Efectele de tipul celor menţionate anterior, generate prin contagiune pe scară largă în cadrul
populaţiei, au ca şi consecinţă directă scăderea dramatică a voinţei acesteia de a rezista şantajului
terorist. Sub presiunea populaţiei traumatizate, autorităţile vor fi nevoite să accepte, într-un fel sau
altul, revendicările politice ale organizatorilor acţiunii teroriste.
Din considerentele expuse anterior, lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze schimbările
în abordarea problematicii specifice, din punctul de vedere al ştiinţelor chemate să contribuie la
mai buna înţelegere şi gestiune a fenomenului terorismului, cu un rol aparte acordat influenţei
mass-media.
II. Strategii de cercetare
1. Rolul ştiinţelor SBE şi ale comunicării în combaterea terorismului
În materie de terorism, perspectiva imediată nu pare a fi, din păcate, una optimistă. Astfel,
evoluţia lumii abordată din perspectiva securităţii naţionale, prezentată într-un amplu studiu din
2002, condus de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA: Global Trends 2015. A Dialogue
About the Future With Nongovernment Experts, contura un mediu de securitate caracterizat
printr-un grad relativ ridicat de instabilitate, imprevizibilitate, precum şi prin manifestarea unor noi
şi multiple riscuri şi ameninţări. În acest sens, raportul final consemna faptul că „până în anul 2015,
tacticile teroriste vor fi tot mai sofisticate şi construite pentru a produce victime în masă; ne
aşteptăm ca tendinţa către creşterea pierderilor umane în atacurile teroriste să continue”28.
În acest context, o schimbare de paradigmă devine imperioasă. După ce o perioadă
consistentă de timp se părea că esenţa luptei cu teroriştii o reprezenta confruntarea luptătorilor, cât
mai sofisticat echipaţi şi mai bine susţinuţi informativ, realitatea ultimilor ani a arătat că războiul nu
s-a câştigat pe această cale. Organizaţiile teroriste au evoluat, iar membrii acestora sunt bine
pregătiţi să acţioneze în condiţiile tehnologiei actuale şi a măsurilor antiteroriste „clasice”.
O explicaţie posibilă poate fi aceea că, poate, nu a fost suficient de bine înţeleasă şi
acceptată tocmai esenţa „psihologică” a acestui tip de război.
Ca urmare, acţiunea antiteroristă nu pare a mai asigura succesul deplin, fără a se lua în
calcul şi răspunsul populaţiei la asemenea evenimente, odată cu adaptarea corespunzătoare a
sistemului de protecţie, prin integrarea rezilienţei, ca parte componentă a acestui sistem, diferită dar
complementară managementului situaţiilor de urgenţă şi activităţii structurilor de informaţii
(intelligence).
În principiu, o populaţie ce rezistă presiunii psihologice, care reacţionează adecvat, prin
mobilizarea resurselor sale morale şi de cooperare, sporindu-şi coeziunea internă şi voinţa de a
respinge şantajul, împiedicând astfel dezorganizarea sistemului social, va anihila în cea mai mare
măsură efectele scontate de acţiunea teroristă, golind-o, în cele din urmă, de orice sens al
eficienţei şi descurajându-i în mod semnificativ pe iniţiatorii acesteia, în tentativa lor de a persevera
pe această cale.
Modul în care oamenii evaluează ameninţările şi riscul reprezintă un determinant puternic al
tipurilor de măsuri pe care sunt dispuşi să le adopte şi al modului cum vor reacţiona la evenimente
extreme. Percepţia riscului şi strategiile de comunicare sunt două zone în care ştiinţele SBE (Social,
Behavioral & Economic Sciences) pot aduce contribuţii semnificative. În plus, la nivel global, aşa
cum preciza, în februarie 2006, Defense Technical Information Center - SUA: “cunoştinţele şi
instrumentele ştiinţelor SBE sunt imediat aplicabile la construcţia strategiilor ce pot consolida
capacitatea naţiunii de a prevedea, a preveni şi de a asigura pregătirea şi recuperarea după un
atac terorist…”29.
Evaluările experţilor şi ale populaţiei asupra ameninţărilor şi riscurilor sunt diferite.
Înţelegerea originilor şi a consecinţelor acestor diferenţe permite elaborarea unor mesaje eficiente,
care să nu traumatizeze, dar nici să nu desensibilizeze publicul. Percepţia riscului şi factorii
28
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comunicării depind de context, se modifică în timp, astfel încât strategiile de comunicare a
riscurilor trebuie continuu reevaluate şi aduse la zi.
Obţinerea unui răspuns adecvat din partea populaţiei, în sensul rezistenţei în faţa actelor
asociate terorismului şi crimei, al formării unei atitudini proactive în aplicarea măsurilor de
prevenţie şi de combatere a acestora şi, în mod deosebit, pentru îmbunătăţirea rezilienţei, impune
o abordare unitară şi coerentă la nivelul actorilor sociali implicaţi. Rolul mass-media în acest
proces devine crucial. În contextul definit anterior, se pot defini câteva direcţii de cercetare relativ
noi, ce interesează şi cazul României, printre care:
a) identificarea caracteristicilor culturale, care vor condiţiona reacţia populaţiei la un posibil
act terorist;
b) percepţia şi aşteptările publicului român, construite pe baza istoriei relaţiilor dintre
instituţiile abilitate ale statului şi cetăţenii acestuia;
c) caracteristicile mass-media, în vederea construirii unui mesaj credibil, consistent, oportun,
penetrant şi eficient.
2. Politici de cercetare pe plan internaţional şi naţional
Aşa cum s-a menţionat anterior, treptat, atenţia cercetătorilor avea să fie îndreptată, nu
numai asupra dispozitivelor şi tehnicilor de securitate, ci şi asupra factorului uman, rolul ştiinţelor
SBE tinzând să devină cel puţin la fel de important.
Astfel, analiza surselor documentare disponibile permite identificarea principalelor
orientări, priorităţi, direcţii şi obiective ale cercetării ştiinţifice referitoare la fenomenele asociate
terorismului şi crimei organizate, asumate, atât la nivelul structurilor guvernamentale, cât şi la
nivelul asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor. Între exemplele reprezentative se pot enumera:
- National Science and Technology Council – NSTC (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi
Tehnologie), ca principal mijloc al Preşedinţiei SUA de a coordona cercetarea la nivel federal, prin
stabilirea unor obiective clare la nivel naţional, în raportul din februarie 2005: „Combaterea
terorismului. Priorităţi ale cercetării în domeniul ştiinţelor sociale, comportamentale şi
economice”30, identifică, printre direcţiile principale de cercetare relevante pe linia pregătirii pentru
un atac terorist: elaborarea de modele socio-comportamentale şi economice ale ameninţării, riscului
şi vulnerabilităţilor, în scopul obţinerii unei reacţii adecvate a publicului, în consonanţă cu
acţiunile autorităţilor; elaborarea de modele pentru percepţia şi comunicarea riscurilor;
elaborarea de modele ale stresului şi rezilienţei la nivelul comunităţilor, pentru planurile de acţiune
în situaţii de urgenţă; realizarea de studii asupra vulnerabilităţii şi rezilienţei, precum şi asupra
modului în care stresul şi mecanismele de adaptare sunt afectate de experienţă şi de context.
- European Commission (Comisia Europeană) a propus, în august 2005, creşterea
alocaţiilor pentru cercetare în domeniul securităţii, de la 15 milioane euro pe an, la 250 milioane
euro pe an, începând cu anul 2007, având în vedere faptul că „... studiile arată că ameninţarea
terorismului, a crimei organizate şi a dezastrelor naturale se numără printre temerile cele mai
preocupante pentru europeni …”31.
În felul acesta, se explică apariţia ariilor tematice de cercetare – dezvoltare, ce vizează
asigurarea securităţii cetăţenilor, promovate de Programul Cadru 7 de Cercetare, Dezvoltare
şi Inovare al Comisiei Europene, pe perioada 2007 – 2013, prin care se urmăreşte “...să se
dezvolte tehnologiile şi cunoştinţele necesare asigurării securităţii cetăţenilor împotriva
ameninţărilor, cum ar fi terorismul...”, prin activităţi finanţate, printre care: “Increasing the
security of citizens” (Consolidarea securităţii cetăţenilor) şi “Security and society”
(Securitatea şi societatea), ca şi condiţie absolut necesară prezervării unui mediu sigur, favorabil
eforturilor de dezvoltare ale Uniunii Europene, aşa cum acestea au fost definite în Strategia de la
Lisabona32.
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- NATO transformă, în anul 2004, Programul pentru ştiinţă (NATO Science
Programme), în Programul pentru securitate prin ştiinţă (NATO Programme for Security
Through Science), pentru a reflecta mai bine noua sa misiune. Una dintre direcţiile de cercetare
vizată este combaterea ameninţărilor la adresa securităţii (Countering Other Threats to Security),
cu focalizare pe evoluţiile la nivel societal şi uman33.
- National Institute of Mental Health-USA – NIMH (Institutul Naţional pentru Sănătate
Mentală) îşi stabilea, printre priorităţile de cercetare, investigarea sistemelor de susţinere şi a
mecanismelor de „coping”, ca mediatori ai răspunsului psihologic la situaţii de criză, în contextul
evaluării impactului actului terorist din 11 septembrie 200134.
- Disaster Research, Education, Mentoring Center – SUA (Centrul de Cercetare,
Educaţie şi Consiliere) a iniţiat studii asupra mass-media, sub aspectul influenţei pe care o
poate exercita asupra răspunsurilor la actele de terorism, al măsurii în care aceasta poate
comunica informaţii despre riscuri, poate fi utilizată pentru psiho-educaţie, precum şi referitoare la
analiza posibilităţii şi a oportunităţii elaborării unor ghiduri de bune practici, utilizabile în
construirea relatărilor despre atacurile teroriste35.
Din păcate, pe plan internaţional, se manifestă încă acut lipsa specialiştilor într-un domeniu
apreciat ca deficitar: măsurarea efectelor de natură psihologică a actelor asociate
terorismului şi crimei organizate (cum aprecia David R. Mandel, Defence Department Canada) şi
construirea de strategii de control a acestora prin intermediul mass-media36.
III. Relaţia dintre mass-media şi terorism. Comunicarea Strategică
În noiembrie 2006, profesorul Arie Kruglanski (Center of Excellence for Behavioral and
Social Research on Terrorism and Counter-Terrorism-SUA), preciza cadrul şi ipoteza de bază în
abordarea cercetării ştiinţifice actuale în domeniul combaterii terorismului: “…terorismul este o
formă de război psihologic şi, pe cale de consecinţă, trebuie să tratăm combaterea terorismului în
acelaşi mod…”37.
Astfel, soluţiile propuse în proiectarea strategiilor de securitate se vor întemeia pe factorii
psiho-sociologici specifici, percepţiile şi comportamentele populaţiei ţării asociate ameninţărilor
teroriste curente „…singura cale de a construi strategii solide şi fundamentate temeinic...”, cum ar
trebui să fie şi în cazul României38.
Războiul antiterorism, ca război psihologic, este dus, pe scară largă, prin intermediul
mass-media. Raportul dintre mass-media şi terorism a constituit un subiect amplu dezvoltat de
cercetările ultimelor decenii, punându-se în evidenţă diferitele roluri ale mass-media, de la aliat al
terorismului, la generator al terorismului sau la scena de confruntare a unor viziuni
fundamental dihotomice (confruntare de idei, de valori şi de simboluri)39.
Totodată, mass-media influenţează în mod decisiv „rezilienţa”, concept impus de Boris
Cyrulnik, ce vizează capacitatea populaţiei de a face faţă şi a-şi reveni după agresiunea psihologică
la care actele teroriste o supun. Atâta timp cât acţiunea teroristă urmăreşte în esenţă intimidarea unei
populaţii nepregătite, “…consolidarea rezilienţei psihologice a americanilor […] pentru
reducerea vulnerabilităţii SUA la terorism…” rămâne unul din scopurile majore urmărite de
33
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SUA 40 . Cercetările specialiştilor, cum ar fi proiectul “ResiScope” (2006), la Universitatea din
Ghent (Belgia): “Resilience in an Age of Terrorism: Psychology Media and_Communication”41 ori
studiul lui Kindt42. (2006): „Building Population Resilience to Terror Attacks. Unlearned Lessons
from Military and Civilian Experience” sunt sugestive pentru problematica studiată în ultima
perioadă de timp şi vizează principalele „arme” în ducerea războiului psihologic antiterorist:
pe de o parte, rezilienţa psihologică a populaţiei (privită din dublă perspectivă, atât a identificării
factorilor de care depinde rezilienţa şi a căilor de îmbunătăţire a acesteia, cât şi a integrării
rezilienţei într-un sistem de protecţie antiterorism cu noi valenţe), pe de altă parte,
comunicarea strategică (strategic communication), pentru obţinerea unei reacţii adecvate a
publicului în consonanţă cu acţiunile autorităţilor, care să descurajeze şi să împiedice actul terorist
ori să reducă semnificativ vulnerabilitatea populaţiei.
Necesitatea operaţionalizării conceptului de „comunicare strategică” („strategic
communication”) în domeniul combaterii terorismului a devenit acută odată cu încercarea de
transformare a sistemului mass-media într-un aliat, în contextul în care promotorii violenţei extreme
par să se fi adaptat mai bine erei comunicaţiilor.
Secretarul de stat pentru apărare al SUA, din 2006, Donald Rumsfeld, afirma: „cu cât va
dura mai mult stabilirea unui cadru strategic de comunicare, cu atât o parte mai mare din acest
vaccum va fi umplut de către inamic”43.
Mai mult, la 12 decembrie 2007, ambasadorul Dell C. Dailey44 (Office of the Coordinator
for Counterterrorism -SUA), dezvoltând o temă reluată ulterior şi în Raportul din ianuarie 2008 al
Defense Science Board45, Task Force on Strategic Communication, după care în ciuda progreselor
„mai este încă mult de făcut”, reitera teza potrivit căreia: “comunicarea strategică reprezintă un
instrument vital în eforturile noastre de combatere a terorismului”.
„Strategic communication”, în abordarea oficială a SUA, se referă la teme şi mesaje
sincronizate, transmise pe toate tipurile de canale şi întărite prin acţiuni corelate şi
predeterminate, destinate a influenţa comportamentul în sensul urmărit de combaterea
terorismului46. Acelaşi Donald Rumsfeld definea esenţa şi importanţa aplicării noului concept, şi
anume, o campanie de informare, agresivă şi non-tradiţională, coordonată şi corelată cu acţiuni
specifice, de combatere a mesajului extremist şi a grupurilor extremiste prin mass-media: „victoria
în acest lung război depinde, în cele din urmă, de comunicarea strategică”47.
Cercetările în domeniul mass-media relevă aspecte complexe, contradictorii şi
preocupante, cum ar fi conexiunile semnificative dintre terorism şi mass-media, utilizată ca un
instrument esenţial în atingerea scopurilor organizaţiilor teroriste, încurajarea sau chiar generarea
unor manifestări de natură teroristă, distorsionarea mesajelor autorităţilor, influenţarea acţiunilor
structurilor responsabile în prevenirea şi combaterea actelor teroriste ori interferarea, până la
compromitere, cu acestea.
Totodată, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, teroriştii au căpătat deja o experienţă
consistentă pe frontul mass-media, ce nu poate fi trecută cu vederea: „teroriştii s-au adaptat cu
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abilitate la ducerea războiului în epoca mass-mediei de astăzi, dar, în cea mai mare parte,
America, ca şi guvernele celorlalte democraţii, nu a făcut-o”48.
În ciuda numeroaselor lucrări, totuşi, rolul mass-media în manifestarea terorismului nu
este încă pe deplin elucidat: „Dovezile despre rolul mass-media sunt noi şi netestate în diferite
circumstanţe şi condiţii. Nu ştim dacă putem folosi mass-media pentru a linişti panica ce ar putea
apărea la victimele indirecte ale terorismului, nici dacă oferirea de informaţii corecte despre
riscuri reduce stresul şi comportamentul dezadaptativ”49.
Din această perspectivă, se impune mai buna înţelegere a mecanismelor de acţiune a
mass-media, pentru evidenţierea acelor vulnerabilităţi exploatate de iniţiatorii actelor teroriste
şi, în particular, la identificarea unor direcţii strategice de acţiune pentru controlul acestora, cu
aplicabilitate la specificul presei din România.
În domeniul combaterii, informaţiile sunt vitale în acţiunea de prevenire şi înlăturare a
pericolului unor acte teroriste, rolul organizaţiilor de intelligence fiind aici deosebit de consistent.
Cutumele, unele caracteristici culturale, ca şi viziunea exclusivistă a acestor organizaţii
restricţionează dramatic accesul la informaţie, prin introducerea acesteia în categoria celei
clasificate. În absenţa informaţiei relevante, pregătirea populaţiei, inclusiv din perspectiva
consolidării rezilienţei nu poate conduce la rezultatele aşteptate. În acest domeniu trebuie
reevaluate dogme şi demontate şabloane: „a fi pregătit şi informat, reduce ţinta; a fi neinformat
şi nepregătit, face ţinta mai mare”, afirma parlamentarul britanic Bob Spink, într-unul din
discursurile sale dedicate combaterii terorismului, în care critica tentaţia de a nu informa cetăţenii,
pentru „a nu le da idei teroriştilor”: „aceştia au acces la informaţii la care publicul nici nu ar visa
vreodată; nu le-am putea spune nimic din ceea ce ei nu ştiu deja ori nu ar fi putut să afle”50.
În ceastă direcţie, fără a adera necondiţionat la opinia lui Spink, este totuşi necesară
identificarea şi evaluarea, cu discernământ şi profesionalism, prin prisma riscurilor de
securitate, a regimului informaţiilor, absolut necesare în procesul de consolidare a rezilienţei
populaţiei, într-un efort de echilibrare a raportului dintre cerinţele de securitate şi cele de
pregătire a populaţiei.
IV. Rezultatele cercetărilor din România cu privire la modalitatea
în care populaţia percepe rolul mass-media în combaterea terorismului
Pe plan naţional, cercetările privind rezilienţa populaţiei şi rolul mass-media în consolidarea
acesteia sunt încă în faza incipientă, puţin corelate şi de complexitate redusă. În cadrul programului
CEEX 2006, este în curs de realizare proiectul: „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei
din România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei”51, în cadrul căruia, specialiştii din
echipa de proiect, folosind metoda interviului de tip focus grup, au investigat opiniile a şapte
grupuri reprezentative de adulţi din Bucureşti, cu privire la rolul mass-media în prevenirea,
reflectarea şi combaterea fenomenelor asociate terorismului şi crimei.
Observaţie.
În legătură cu rezultatele ce vor fi comunicate, lucrarea de faţă îşi propune obiective
limitate la prezentarea unei sinteze a răspunsurilor oferite de participanţii la focus grup, ce ţin de
reprezentarea socială a diverselor aspecte conexe relaţiei dintre terorism şi mass-media, fără a
face analize interpretative sau corelative cu grad mare de generalitate, deoarece metoda folosită
este calitativă şi exploratorie şi conduce la un grad de reprezentativitate ce nu permite extinderea
concluziilor la întreaga populaţie.
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Evaluarea relaţiei dintre mass-media şi terorism are în vedere identificarea mijloacelor de
comunicare credibile, pe care participanţii la focus grup le accesează, rolul presei în prevenirea,
reflectarea şi gestionarea situaţiilor de criză, în general, precum şi a fenomenelor asociate
terorismului şi crimei organizate, cu grad înalt de violenţă, în special.
În primă instanţă, se poate realiza o ierarhizare a informaţiilor preluate din mass-media, în
funcţie de canalul de difuzare şi de tipul de emisiune. Astfel, în situaţiile în care respondenţii doresc
să obţină informaţii credibile, valide în legătură cu un eveniment, apelează, în principal, la
posturile de televiziune, apoi la posturile de radio şi la presa scrisă.
Televiziunea este, de departe, mijlocul preferat, iar cele mai urmărite emisiuni, în acest
sens, sunt cele de ştiri, deoarece se crede că informaţiile, fiind preluate de la marile agenţii de presă
(ipoteză optimistă), s-ar bucura de girul autenticităţii, iar prin transmisiile în direct, ar scădea
posibilitatea de distorsiune a datelor sau de manipulare a publicului. În plus, în scopul verificării
corectitudinii datelor, respondenţii obişnuiesc să consulte şi paginile de INTERNET.
Ascultarea posturilor de radio se face aproximativ în aceeaşi măsură ca şi cititul presei
scrise. Jurnalele radio de ştiri sunt percepute a reprezenta surse credibile de informare, chiar dacă se
află pe poziţia secundă în preferinţele subiecţilor, după programele informative ale televiziunilor.
Participanţii la focus grup identifică, prin răspunsurile lor, câteva dintre atributele massmedia în prevenirea, reflectarea şi gestionarea situaţiilor de criză, stabilind, astfel, sfera de impact a
acesteia asupra stării de spirit a populaţiei, a determinării oamenilor de a se implica în rezolvarea
situaţiilor de criză, precum şi a mobilizării instituţiilor responsabile, pentru a creşte eficacitatea
intervenţiilor.
În acest context, respondenţii au considerat că reflectarea în presă a unor situaţii de criză,
aflate în desfăşurare sau deja petrecute, poartă amprenta stilului jurnalistic, determinat
preponderent de interesele financiare sau de grup ale unor consorţii de presă. Creşterea
audienţei, în scopul atragerii de profituri, se face, de cele mai multe ori, printr-o prezentare ce
urmăreşte senzaţionalul facil („goana după senzaţional”), fapt ce poate provoca panică şi reacţii
necontrolate în rândul populaţiei.
În situaţia actuală a României, respondenţii consideră că mass-media poate influenţa
semnificativ clasa politică şi autorităţile, ceea ce, pe de o parte, reprezintă o vulnerabilitate, dar, pe
de altă parte, o oportunitate, pentru instituţiile responsabile cu gestionarea situaţiilor de criză, care
ştiu cum să lucreze cu presa, pentru a obţine, în final, mai multă eficienţă şi promptitudine în
rezolvarea unor probleme de interes public.
Dacă, în redarea pe canalele mass-media a unei situaţii de criză, opiniile celor intervievaţi
gravitează, în general, în jurul ideii de interes, preponderent financiar, factor de natură a determina
modalitatea de prezentare a respectivelor evenimente, în ceea ce priveşte rolul mass-media în
prezentarea fenomenelor asociate terorismului şi crimei organizate, poziţia acestora se
nuanţează, formulând aprecieri ce ar putea fi sintetizate într-un adevărat de ghid de acţiune al
presei. Astfel, rolul dominant al acesteia ar trebui să fie de informare a publicului, dar printr-o
reflectare corectă şi nepărtinitoare a realităţilor supuse dezbaterii. Deşi dezideratul pare a fi
universal valabil, în situaţia analizată, respingerea exerciţiilor de manipulare este unanimă şi
absolută.
Dincolo de prezentarea clară şi obiectivă a situaţiei, mijloacelor de comunicare în masă li sar solicita comentarea ştirilor şi oferirea acelor informaţii care răspund interesului publicului
larg. Respondenţii au insistat pe necesitatea unei mediatizări echilibrate, care să combine
argumentele pro şi contra, cu precădere prin talk-show-uri şi dezbateri de interes naţional. Mai mult,
mass-media trebuie să explice şi să comenteze deciziile luate de oficialii statului, subliniind
permanent semnificaţia acestora pentru „oamenii de rând”.
Mass-media se poate implica direct şi în prevenirea terorismului şi a crimei organizate,
prin mediatizarea cazurilor în care teroriştii au fost prinşi, condamnaţi şi trimişi la închisoare.
Sublinierile respondenţilor privind soarta teroriştilor ar putea indica o anumită nervozitate ori
reproş, fie din lipsa informaţiilor privind finalizarea acţiunilor antiteroriste, fie, în cazul unor
evenimente mai apropiate în timp, a dispariţiei vinovaţilor. Mai mult, cred intervievaţii, mass-media
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îşi poate asuma un rol proactiv, prin anchetele jurnalistice consacrate fenomenului, care se pot
dovedi eficiente, nu numai în prevenirea situaţiilor de criză, dar şi în influenţarea decidenţilor şi a
autorităţile, de a adopta măsurile necesare şi a se implica mai activ.
Un element relevant, consemnat de respondenţi, este acela al importanţei colaborării dintre
mass-media şi autorităţile statului; rolul mass-media în prevenirea şi combaterea terorismului se
justifică astfel, doar în măsura în care şi-ar dovedi deschiderea faţă de politica oficială a statului şi
ar colabora cu autorităţile responsabile. Răspunsurile ar putea evidenţia o anumită doză de îndoială
privind eficacitatea unei asemenea colaborări în perioada anterioară, tendinţă ce ar trebui investigată
suplimentar.
Pentru situaţiile concrete de atac terorist, subiecţii apreciază că mass-media ar trebui să
transmită acele mesaje care ar linişti populaţia: măsurile luate de autorităţi şi impactul acestora.
Nu este clar în această fază motivul pentru care respondenţii fac aceste precizări, deoarece, de
regulă, autorităţile încearcă să transmită ideea că deţin controlul asupra evenimentelor, partea
centrală a mesajelor acestora fiind axată tocmai pe măsurile adoptate, iar dacă aspectele neplăcute
din relatări ar fi evitate, ne-am găsi în situaţia inacceptabilă a unei manipulări, rejectată anterior.
Mai probabil ar fi faptul că, răspunsurile indică un grad de insatisfacţie pentru insuficienţa
informaţiei, privind impactul măsurilor adoptate.
Totodată, eficiente, în sensul consolidării rezilienţei populaţiei, ar fi şi mesajele care ar
prezenta “cazuri de succes”, precum salvarea de vieţi omeneşti.
Un alt aspect care trebuie luat în calcul este reacţia probabilă a populaţiei, precum panica,
isteria şi dezorganizarea, ca efecte nedorite şi neproductive, în situaţia în care, prin mass-media, sar anunţa producerea unui act terorist.
În concluzie, opiniile respondenţilor cu privire la rolul concret al mass-media în situaţii de
atac terorist conturează trei direcţii de acţiune: informare obiectivă, concisă şi de o manieră
constructivă a populaţiei despre evenimentul produs, prezentarea rezultatelor concrete şi imediate
ale autorităţilor responsabile şi expunerea de acţiuni cu caracter umanitar, ale celor implicaţi
direct sau indirect.
În aceste condiţii, putem presupune că, cel puţin la nivelul grupurilor studiate, sunt
identificate principalele cerinţe de comunicare publică cu efecte pozitive în cazuri de terorism, ce
pot constitui premisele creionării unor mecanisme de îmbunătăţire a rezilienţei populaţiei, prin
intermediul mass-media.
În ceea ce priveşte persoanele potrivite să apară în situaţii de ameninţare sau de atac terorist,
cei mai mulţi participanţi au adus în discuţie “purtătorii de cuvânt ai instituţiilor statului”, precum
şi reprezentanţii oficiali ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu.
Vocea oficială, care ar urma să transmită informaţiile prin mass-media, trebuie să aparţină
unei persoane cu prestanţă, eventual reprezentant al unei instituţii de tip militar, ce dovedeşte
competenţe în a liniştii populaţia panicată şi fără a avea un statut public contestabil. Fără îndoială,
specificul cultural naţional, orientat către acordarea de credit contextelor în care predictibilitatea şi
certitudinea sunt elemente definitorii, propulsând în top tocmai instituţiile ce corespund acestor
caracteristici (cum este şi cazul Armatei), explică opţiunea pentru purtătorii de cuvânt în uniformă.
Notorietatea mediatică a unei astfel de persoane nu este considerată importantă. Astfel,
părerile respondenţilor înclină mai degrabă către profesionalism şi integritate morală, în dauna
expunere mediatice: cu cât oficialii sunt mai prezenţi pe scena mediatică, cu atât creşte
probabilitatea ca ei să fie discreditaţi în ochii publicului.
Cei mai potriviţi pentru a apărea în mass-media, în cazul unor evenimente de factură
teroristă, sunt nominalizaţi a fi: ministrul de interne, preşedintele ţării, ministrul apărării,
reprezentanţii sau purtătorii de cuvânt ai serviciilor de informaţii. Persoanele nepotrivite în spaţiul
mediatic, în aceste situaţii, sunt considerate de majoritatea respondenţilor a fi:
- Toţi cei care au legătură cu politica;
- Cei care nu au competenţe în domeniu;
- Persoanele lipsite de seriozitate.
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Percepţia celor intervievaţi cu privire la rolul mass-media în caz de acţiuni teroriste şi a
persoanelor cele mai potrivite să apară în spaţiul public configurează un set de aşteptări ale
respondenţilor, ce ar putea constitui premisele unor demersuri de cercetare aprofundată a rezilienţei
populaţiei la actele asociate terorismului şi chiar a unor strategii de consolidare a acesteia; totodată,
aceasta pune în evidenţă unele elemente de impact mediatic la nivel social ale fenomenului
terorismului, legitimând, într-o oarecare măsură, relaţia dintre mass-media şi terorism.
Astfel, se constată că, pe lângă rolul mass-media în gestionarea şi prevenirea efectelor
psihologice la nivelul populaţiei, respondenţii sunt conştienţi şi de riscurile de manipulare din partea
unor persoane interesate sau neavizate.
Dacă terorismul îşi găseşte spaţiul de manifestare în mass-media, amplificând efectele
războiului psihologic, publicul, în cazul de faţă prin vocea grupurilor supuse cercetării, are anumite
aşteptări din partea presei, în sensul contracarării acestor efecte.
În acest context, mass-media se manifestă, atât ca un mijloc de influenţă, cât şi ca un câmp
de luptă, la nivelul căruia important este de care parte se situează în fapt, prin rezultatele mesajelor
pe care le vehiculează. Cel puţin din răspunsurile furnizate la focus grup, parteneriatul cu
autorităţile competente şi credibile ale statului pare a fi soluţia care să încline balanţa influenţei
mass-media în favoarea populaţiei şi, implicit, în prevenirea sau limitarea efectelor acţiunii
teroriste.
Studiile trebuie continuate şi dezvoltate în cazul României, proiectul de cercetare
menţionat reprezentând doar o etapă incipientă a unei acţiuni mult mai vaste. Comunicarea
strategică, concept atractiv în efortul de atragere a mass-media în combaterea terorismului,
ridică numeroase probleme de ordin, constituţional, legal şi deontologic. Presa se manifestă cu
siguranţă ca o putere în stat şi, de regulă, se arată prea puţin dispusă la acţiuni care ar putea
fi interpretate ca o atingere a independenţei sau intereselor ei.
În acelaşi timp, fără contribuţia mass-media, războiul antiterorism, ca război
psihologic, poate fi câştigat cu mare dificultate.
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DINAMICA SURSELOR DE CONFLICTUALITATE.
DIMENSIUNEA ETNICO-RELIGIOASĂ A TERORISMULUI
Ilie PENTILESCU∗
Only few states from the mapamond are homogens from the point of view of the ethny and religion. Near the
majority population are living different minorities too, in almost all this countries. Important to take in consideration is
the aspect proliferation of these minorities like an important aspect of the current period. It can be said that the number
of the minorities being different from the major part of population by rase, colour, ethny, language, culture, religion.
Now, at the beginning of 21st Century, when mankind can boast with its magnificent performance in the fields
of science and technique, designed to contribute in solving the great problems that are still pulsing painfully in the
body of humanity, begging both for the divine help, and for the help of the Governments in the real world, in order to
make a more prosperous planet a better and safer one, a new dilemma of security appeared from hatred and
intolerance, requires its blood sacrifice – terrorist dilemma.
Appeared in the history as a „product” of some causes that have their roots in the politics of some States, in
the core of some religions, in nationalism, xenophobia, racism or other reason hidden under the mask of good
intentions, TERRORISM has never cotributed in installing and maintaining peace on earth but, on the contrary, it
amplified the restless, hatred and pain of some communities, which have already been unlucky facing several times the
calamities of history.

Introducere
Conflictualitatea etnico-religioasă este paradoxală şi antinomică. Ea există acolo unde n-ar
trebui să existe şi, de aici, o serie întreagă de întrebări şi de situaţii extrem de complicate.
Cruciadele, războaiele religioase şi chiar o parte dintre acţiunile teroriste sunt un produs al acestei
conflictualităţi. În general aceste lucruri se cunosc, sunt de notorietate, însă niciodată nu a fost
eludat pe deplin mecanismul de generare şi regenerare a acestui tip de conflictualitate care, în
anumite condiţii conduce la terorism.
Etnicul şi religiosul sunt concepte ce emană forţă şi stabilitate. În conceptul de etnie ca şi în
cel de religie se integrează sisteme de valori, care dau unitate, forţă şi stabilitate acestei lumi.
Etnia şi religia ar trebui să stabilizeze lumea, să o armonizeze, pentru că, se ştie acolo unde
există valori există şi armonie.
Din păcate, şi aici, ca în oricare altă entitate şi instituţie, organizaţie sau condiţie umană şi
socioumană, există interse care crează situaţii complexe, caracterizate de presiuni, provocări,
pericole şi ameninţări ce afectează statutul etniilor, religia şi, în general relaţiile dintre oameni şi
dintre comunităţile umane. O parte din aceste interese sunt generate chiar de instituţiile la care ne
referim. Una din problemele care trebuie soluţionate este cea a mecanismelor şi sistemelor de
generare a conflictualităţii etnice şi religioase şi legătura acesteia cu fenomenul terorist.
După 11 septembrie 2001, am constatat cu toţii că globalizarea favorizează apariţia şi
proliferarea unor ameninţări şi riscuri asimetrice ale căror efecte negative sunt resimţite în ţări de pe
toate continentele. Terorismul devine, brusc, o ameninţare globală.
Dacă globalismul anulează, posibilitatea unui război între marile puteri, terorismul, crima
organizată şi proliferarea armelor de distrugere în masă, extremismul etnic şi religios stau la baza
conflictelor armate.
Terenul pe care se dezvoltă, în principal, terorismul este constituit din statele cu o guvernare
slabă, cu tensiuni etnice, culturale sau religioase, subdezvoltate economic sau cu graniţe permeabile.
În astfel de state, grupările teroriste autohtone provoacă anarhie, contestând legitimitatea actorilor
instituţionali, aflaţi într-o poziţie defensivă iar reţelele transnaţionale îşi caută refugiu. Totodată,
mutaţiile survenite în fenomenul terorist, de activizare a terorismului transnaţional, favorizat de
tehnologia informaţională, arată că acest fenomen periculos nu are graniţe.
Terorismul modern, sfidând normele şi legile războiului convenţional, îşi dirijează atacurile
asupra populaţiei civile, care reprezintă o ţintă facilă şi eficientă pentru terorişti. Tehnica atacurilor
nediscriminatorii sporeşte panica generală şi induce sentimentul de insecuritate în rîndul populaţiei,
∗
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oricine, oriunde, oricând putând fi victima următorului atentat terorist. Această ameninţare
subminează posibilitatea populaţiei de a duce o viaţă normală iar când rutina cotidiană a fiecărui
individ trebuie să cuprindă şi un plan de acţiune în cazul unui potenţial atentat terorist viaţa acestuia
devine încărcată de anxietate.
Dinamica fenomenului terorist internaţional evidenţiază schimbările majore intervenite în
natura ameninţărilor la adresa securităţii statelor în perioada post război rece, motivaţiile violenţei
sau agresiunii de orice natură devenind foarte diverse, de la cele politice, religioase, la cele
economice, informatice sau de altă natură şi în strânsă legătură cu crizele majore, interesele crimei
organizate, interesele etnice, războaiele informaţionale etc.
Terorismul este un fenomen în dezvoltare continuă, devenind un pericol social din ce în ce
mai important la adresa securităţii naţionale, în condiţiile modificării continue a motivaţiilor,
tacticilor, modalităţilor de acţiune, a logisticii forţelor şi implicit a ţintelor.
Noul coşmar al omenirii – terorismul, este un fenomen nociv în plină expansiune şi bine
organizat, care nu are nici un fel de scrupule în alegerea victimelor şi din cauza căruia suferă
oameni nevinovaţi, proporţiile sale devenind alarmante. Omenirea este îngrozită şi adesea
neputincioasă faţă de barbaria unor acte de terorism care pun în pericol valorile materiale şi
spirituale şi ceea ce este mai grav, suprimă viaţa unor persoane adesea inocente. Dimensiunile
violenţei terorismului contemporan sunt de natură să zdruncine stabilitatea relaţiilor normale de
convieţuire paşnică, să afecteze legăturile culturale, economice şi de altă natură dintre ţări şi
popoare în conformitate cu normele morale şi principiile dreptului internaţional. O ameninţare
generală cere o mobilizare şi o cooperare generală. Un pericol atât de omniprezent, cumplit şi perfid
cere nu numai o vigilenţă permanentă dar şi o acţiune inteligentă.
I. Surse ale conflictualităţii
Parametrii factorilor politici, economici, culturali, militari etc, care se manifestă în cadrul
dimensiunilor majore ale securităţii determină starea de securitate a colectivităţii umane.
Pentru ca parametrii să corespundă unei stări de securitate solide, factorii aflaţi la nivelul
fiecărei dimensiuni a securităţii, trebuie să îndeplinească o condiţie de bază, şi anume, să se
manifeste în direcţia realizării unei stabilităţi organizaţionale la nivel statal sau guvernamental –
stabilitate politică; unei stabilităţi economice prin realizarea accesului la resurse şi pieţe de
desfacere pentru a susţine un nivel adecvat de bunăstare şi putere a statului; crearea condiţiilor
necesare evoluţiei culturale (limbă, tradiţii, religie) care să nu favorizeze apariţia de stări
conflictuale ce ar genera instabilitate având la origine surse etnice sau religioase. Securitatea
mediului este importantă, ea referindu-se la menţinerea mediului înconjurător local, regional şi
global, acesta fiind cadrul de manifestare a tuturor acţiunilor umane.
Realizarea stabilităţii necesare unei stări de securitate solide nu se înfăptuieşte, însă, doar
prin acţiunea singulară a factorilor aparţinând unei dimensiuni, ci prin acţiunea întreţesută a
diferiţilor factori ce se manifestă în toate dimensiunile securităţii.
Există provocări, pericole şi ameninţări generatoare de crize şi conflicte armate. Printre
acestea se numără52: măsurile restrictive luate de către unele state în privinţa accesului la resursele
naturale, cum ar fi apa potabilă şi hidrocarburile, de exemplu, a altor state din zonă; blocade
economice instituite de unele state împotriva altora din motive diverse; dezvoltarea criminalităţii
transfrontaliere (trafic de droguri, de armament, de fiinţe umane, spălare de bani); intensificarea
migraţiei ilegale; deplasări masive de populaţie dintr-o ţară în alta, din cauza unor calamităţi
naturale, conflicte interetnice şi religioase sau a unor războaie civile; declaraţii ostile ale oficialilor
unui stat împotriva altor state; demonstraţii de forţă şi ameninţarea cu forţa armată; aplicaţii cu
trupe din zona de frontieră fără notificarea prealabilă a acestora; susţinerea morală şi materială a
unor mişcări ce se împotrivesc guvernelor legitime ale unor state.
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Aceste provocări, pericole şi ameninţări pot trece de la o formă verbală, declarativă la
forme mult mai grave, ajungându-se la conflicte armate. Acestea îşi au cauzele şi trăsăturile lor
definitorii. Pentru a distinge un tip de conflict armat de altul se pot utiliza o serie de criterii, prin
care să se pună în evidenţă sursele lor potenţiale şi caracteristicile definitorii.
În acest context se pot aminti:
- eşecul proceselor de integrare în timpul creării statului – naţiune (Somalia, Ciad, Uganda
etc);
- moştenirea colonială sau decolonizarea dificilă urmare a creării frontierelor de către marile
puteri coloniale (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, India şi Pakistan, Nigeria şi Camerun, Togo şi
Ghana);
- mişcări de eliberare care au degenerat în conflicte armate interne prelungite (Angola,
Afganistan, Cambodgia, Mozambic, Nicaragua, Salvador);
- conflicte armate născute din tensiuni etnice (Burundi, Ruanda, Liberia, SriLanka, exIugoslavia);
- conflicte cu caracter religios (Bosnia, Cipru, India, Irlanda de Nord, Filipine, Sudan);
- conflicte fondate pe tensiuni socio-economice sau politice (America Centrală, Congo,
Peru, Surinam, Africa de Nord, Integrismul din Orientul Mijlociu);
- război de agresiune clasic suscitat prin idealul de grandoare din partea unui lider (războiul
Irak-Iran, invazia irakiană a Kuweitului).
Asemenea tipuri de conflicte armate vor continua să apară şi să se manifeste şi în viitor,
întrucât:
- cauzele reale ce le-au generat nu au dispărut. Astfel, dificultăţi în derularea firească a
proceselor de integrare în condiţiile creării statului – naţiune, tensiuni etnice sau religioase, precum
şi socio-economice vor exisista şi în anii ce vin, ca urmare a menţinerii unor cauze de ordin
economic, politic, social, etnic sau religios;
- interesele strategice ale marilor puteri în zonele în care se derulează conflicte armate în
prezent. Adesea, aceste zone geografice sunt în posesia unor resurse naturale de o importanţă vitală
pentru menţinerea actualului ritm de dezvoltare economică a statelor puternic industrializate ale
lumii. Pe de altă parte, aceste zone pot avea o poziţie geostrategică ce prezintă interes pentru statele
dezvoltate. De aceea, prezenţa sau iminenţa izbucnirii unor conflicte armate în aceste zone ar
permite acestor state să intervină, cu sau fără mandat ONU, pentru instaurarea păcii şi stabilităţii în
zonă şi, implicit, să-şi asigure accesul sigur la resursele naturale sau la o poziţie strategică în
regiune;
- dreptul internaţional conţine prevederi ce permit comunităţii
internaţionale să intervină, inclusiv prin intermediul forţei armate, pentru impunerea păcii într-o
zonă sau alta a lumii, în scopul asigurării securităţii zonale, regionale şi, indirect mondiale;
- terorismul internaţional se afirmă tot mai mult ca un tip aparte de conflict armat, de o
formă şi un conţinut cu totul deosebit. Practic, terorismul internaţional poate afecta orice stat al
lumii, indiferent de nivelul său de dezvoltare economică, număr de locuitori, putere militară etc.
1.1. Surse economice, politice şi sociale
Sursele economice sunt greu sisizabile, întrucât sunt înstufate şi implicite. Manifestarea lor
este ascunsă şi, adesea, perversă, întrucât o parte dintre acestea nu sunt cognoscibile, adică uşor de
înţeles53. Şi chiar dacă identificarea lor nu ar pune probleme deosebite, manifestarea lor îmbracă
toată gama de acţiuni, de la cele directe la cele cu efect întârziat. Spre exemplu, privatizarea trebuie
să aibă efecte pozitive în dinamizarea economiei şi prevenirea riscurilor majore de natură
economică. În realitate, modul cum s-a efectuat şi cum şi se efectuază, în loc să ducă la creşteri
economice, a dus şi duce în continuare la situaţii confuze, la fraude şi distrugeri care au afectat şi
afectează grav situaţia economică a ţării.
Se continuă marile discrepanţe între grupările de interese politice şi strategice, care seamănă
confuzie şi probleme globale antinomice. Din această perspectivă, cele mai frecvente şi mai
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probabile provocări, pericole şi ameninţări la adresa securităţii şi apărării ţărilor, coaliţiilor şi
alianţelor care ar putea genera crize şi chiar conflicte armate ar putea fi:
Interne:
- Degradarea, ineficienţa, scăderea drastică a producţiei sau subminarea unor ramuri ale
economiei naţionale;
- Proliferarea economiei subterane;
- Prejudicierea unor sectoare de importanţă strategică (industria de apărare);
- Nesiguranţa proprietăţii;
- Devalorizarea monedei naţionale;
- Slăbirea sistemului bancar;
- Creşterea datoriei publice;
- Neîncrederea populaţiei în sistemul bancar;
- Politici economice nerealiste şi neadecvate împrejurărilor, exigenţelor momentului şi
specificului naţional.
Externe:
- Blocarea creditelor externe;
- Blocarea accesului la sursele de materii prime deficitare pentru economia naţională;
- Blocarea accesului la tehnologii moderne;
- Diminuarea pieţelor de desfacere;
- Globalizarea economică pe un fond naţional incapabil de adaptare;
- Regionalizarea tendenţioasă;
- Neintegrarea economică oportună în Uniunea Europeană (integrarea fără ca economia să
fie pregătită în mod corespunzător pentru acest efort);
- Contrabanda traficului ilegal de mărfuri.
Sursele principale ale acestor provocări, pericole, ameninţări şi riscuri de
natură economică se află în imposibilitatea armonizării tuturor componentelor domeniului, în
dificultatea relaţionării componentelor, factorilor interni şi internaţionali, în realităţile complexe, cu
desfăşurări bruşte şi, de aceea haotice, în interesele diferite, dar şi în comlexitatea dimensionării şi
redimensionării unor politici economice şi sociale realiste, concrete şi eficiente pe termen lung. De
asemenea, lipsa unei strategii economice adecvate şi pe tremen lung, pe termen mediu şi pe termen
scurt, care să pună în operă o decizie de politică economică bine elaborată, conjugată cu instabilităţi
politice, sociale şi cu numeroase împrejurări economice nefavorabile, atât interne, cât şi externe, cu
numeroşi factori aleatori, precum şi incapacitatea sistemului financiar-bancar de a se adapta rapid
cerinţelor economice, îndeosebi cerinţelor pieţei, constituie provocări, pericole şi chiar ameninţări la
adresa securităţii economice şi nu numai. Aceste împrejurări pot fi şi sunt folosite de anumite forţe
economice care se adaptează rapid situaţiilor confuze, profitând de ele pentru a înlătura concurenţa
şi a câştiga noi pieţe. Pot fi însă folosite şi de cei care urmăresc destabilizarea ţării sau a zonei şi
realizarea unor obiective mult mai mari decât simplul profit economic.
Astfel de pericole şi ameninţări afectează grav securitatea economică a ţării noastre, a oricărei ţări şi
influienţează în mare măsură şi celelalte surse de pericole, ameninţări şi, în consecinţă, de risc din
domeniul politic, social, cultural, informaţional şi militar.
Sursele politice principale se află, în mare parte, în interesele contradictorii, în
subiectivismul, lupta pentru putere şi lipsa unei moralităţi în viaţa politică. Astfel de surse nu sunt
specifice doar României, dar ţara noastră este una dintre ţările grav afectate de confuzia şi
promiscuitatea politică.
Astfel de relaţii se află în toată lumea şi cam în aceiaşi parametri. Situaţia complexă a
trecerii de la o economie centralizată la o economie de piaţă, de la un regim politic autoritar la unul
democratic, dar şi alte tipuri de desfăşurări şi schimbări care induc o stare de haos constituie factor
favorizant al proliferării acestor surse.
Ele se manifestă prin tot felul de acţiuni complicate, ascunse, viclene. Oricât de deschisă şi
de ascuţită ar fi lupta politică, ea nu reuşeşte să dezvăluie dedesubturile confruntării. Ambiţiile,
ameninţările şi maşinaţiunile politice au impus totdeauna acţiuni pe muchie de cuţit, adică un risc
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politic imens, concretizat în lupte politice care nu au nici limite, nici morală. Ele au distrus Roma
antică, au falimentat democraţia grecească, au dus la căderea unor mari imperii; tot ele au dus şi la
sfârtecarea teritorială a României în preajma celui de al Doilea Război Mondial şi în prezent, au
întârziat cu mulţi ani redresarea ţării54.
Interne:
- Instabilitatea sau confuzia şi promiscuitatea politică;
- Proliferarea extremismului sau a bătăliilor pentru putere şi influenţă;
- Criza de autoritate a instituţiilor puterii;
- Lipsa, insuficienţa sau neaplicarea corectă a legislaţiei democratice;
- Politici ascunse sau perverse de secesiune teritorială;
- Nedefinirea clară a interesului naţional;
- Proliferarea intereselor de grup.
Externe:
- Tendinţe revizioniste, revendicări teritoriale din partea unor forţe (guverne, grupări
politice, grupuri de interes etc) din zona noastră de inters strategic;
- Presiuni externe în problema minorităţilor;
- Reinstalarea sferelor de influenţă;
- Deteriorarea imaginei României;
- Regrupări geopolitice, altele decât cele impuse de integrarea europeană.
Cauzele şi sursele sociale care generează fenomene extrem de periculoase – se află în
realităţile create de evoluţiile forţate, fără discernământ, deopotrivă, spre globalizare şi fragmentare,
în memoria colectivă care depozitează umiliri, nedreptăţi şi fantasme ale istoriei. Balcanii de Vest,
spre exemplu, nu sunt o zonă generatoare de tensiuni şi conflicte, ci o zonă care depozitează
efectele dezastruoase ale unor falii strategice între marile imperii. Anihilarea acestora şi
detensionarea zonei vor dura, poate, sute de ani, cel mai probabil tot atât cât au durat şi imperiile
care le-au creat, dacă nu chiar mai mult, în virtutea unei experienţe umane îndelungate, potrivit
căreia este nevoie de un timp dublu pentru a corecta o greşeală, o deprindere greşită, un reflex, o
prejudecată sau un rău făcut55.
Interne:
- Degradarea condiţiei socio profesionale a cetăţenilor, îndeosebi din ţările care nu se află în
prima linie high tech şi IT;
- Şomajul;
- Exodul de inteligenţă;
- Degradarea stării de sănătate;
- Migraţia internă;
- Perturbaţiile demografice (îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei natalităţii şi creşterea
celei a mortalităţii, scăderea ratei populaţiei active etc.);
- Sărăcirea (creşterea haotică a procentului cetăţenilor ce trăiesc sub pragul de sărăcie);
- Nesiguranţa socială.
Externe:
-Emigraţia în SUA, ţările Europei Occidentale şi în cele ale UE;
- Destabilizarea demografică a regiunilor de falie, inclusiv a zonei balcanice;
- Globalizarea sărăciei (multiplicarea şi diversificarea polilor de sărăcie);
- Destabilizarea continuă a spaţiului vechiului foaier perturbator şi mai ales a Orientului
Mijlociu;
- Folosirea teritoriului naţional pentru refugierea unor grupuri etnice mai mari sau mai mici
venite în mod ilegal în zonele de conflict.
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1.2. Surse etnice, religioase şi raportul dintre ele
Deşi omenirea traversează o perioadă ale cărei fenomene constructive determinate sunt
regionalizarea şi globalizarea, elementele etnice şi religioase constituie, încă, puternice repere de
definire a comunităţilor umane. Personalizarea diferitelor areale civilizaţionale s-a făcut, pe lângă
mulţimea de componente ideologice şi culturale, prin bazele lor etnico-religioase. Solidele rădăcini
ce-şi au baza în tradiţie şi religie formează identitatea comunităţilor56.
Este cunoscut faptul că acţiunea factorilor de risc la adresa statului, ca actor de bază pe
scena internaţională, are loc la nivel de teritoriu, de populaţie şi identitate. La acest ultim nivel, al
identităţii se pot ivi crize de integrare, de participare sau de distribuţie, identitatea fiind un element
definitoriu în ceea ce priveşte interesele, fiind baza articulării lor. Astfel de crize de integrare, de
participare sau de distribuţie, identitatea fiind un element definitoriu în ceea ce priveşte interesele,
fiind baza articulării lor. Astfel de crize capătă un caracter multidimensional, cu implicaţii
economice şi socio-politice. Se poate ajunge la slăbirea instituţiilor sociale şi economice
concomitent cu existenţa unor influenţe externe cauzate de nivelul avansat de interconectivitate la
nivel regional şi global, creându-se astfel, o presiune puternică asupra schimbărilor sociale şi
culturale.
Acestea pot provoca reacţii diferite şi complexe, strâns legate de aria de civilizaţie în
interiorul căreia se manifestă. În ultimele decenii, astfel de crize au avut loc în special în zonele
unde au existat puternice relaţii sociale, tribale şi de clan, cu niveluri slabe ale dezvoltării
economice, coroborate cu rate înalte de creştere demografică.
Factorii care generează, stimulează şi agravează conflictele de natură etnică sau religioasă
sunt 57 instituţiile politico-administrative slabe, ineficiente, corupte, nefuncţionale; slăbiciunile
regimului democratic, ale societăţii civile şi anemica dezvoltare a spiritului public; gradul redus de
materializare a coerenţei social-economice (decalaje sociale periculoase, grefate de tribalism,
regionalism, antagonisme etnico-culturale şi religioase); diferenţele de status; gradul sporit de
inamiciţie între grupările etnico-religioase între frontierele unui stat sau între state ori între provincii
din state diferite; orizonturi de aşteptare lipsite de realism ale unor grupuri religioase ori etnicoculturale şi religioase, cu percepţii nejuste ale oportunităţilor şi ameninţărilor; degradarea sau
prăbuşirea aşteptărilor unor grupuri etnico-culturale şi religioase; intervenţiile externe (armate,
politice, religioase, teroriste, fundamentaliste în state sau comlexe regionale de securitate); tradiţia
istorică; voinţa de conflict etc.
Sursele etnice ar putea fi:
Interne:
- Recrudescenţa presiunilor identitare ale unora dintre etnii;
- Acţiuni de autonomizare a diferitelor zone pe criterii etnice;
- Crearea unui suport economic, cultural, informaţional şi internaţional pentru o eventuală
escaladare a diferendelor;
- Realizarea unor organizaţii (legale sau ilegale) care cultivă disensiuni
între etnii sau creează presiuni generatoare de tensiuni şi conflictualitate:
Externe:
- Presiuni exercitate de anumite grupuri, în numele unor organisme şi
comunităţi, pentru fragmentarea (federalizarea) unor ţări sau pentru acordarea unor autonomii
teritoriale etnice;
- Presiuni exercitate de unele ţări pentru protecţia unor etnii din alte ţări;
- Sprijinirea unor revendicări teritoriale;
- Sprijinirea acţiunilor de tip terorist (de către Al-Qaeda dar nu numai) efectuate de unele
grupări etnice împotriva statelor din care fac parte.
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Cauzele unor astfel de pericole şi ameninţări rezidă, pe de o parte, în moşteniri istorice
nefericite, în nedreptăţi ale istoriei, în falii lăsate de imperii şi neacoperite până azi şi, pe de altă
parte, în decalajele economice foarte mari, în procesul frontierelor îngheţat prin tratate şi convenţii,
dar, în realitate, neterminat sau neacceptat (în forma actuală) de unele dintre ţările care se consideră
frustrate sau nedreptăţite de tratatele de pace şi de alte documente internaţionale. Chiar dacă, în
aceste condiţii, când mai toate ţările europene sunt preocupate de consolidarea unităţii
continentului, de reuşita integrării europene, problemele frontierelor par desuete, dacă nu se au în
vedere toate determinările şi implicaţiile acestui proces complex şi permanent (procesul frontierei
nu se încheie niciodată), acestea pot reveni spectaculos şi dramatic în tensiuni şi conflicte greu de
rezolvat.
Pericolele şi ameninţările de sorginte religioasă sau pe suport religios ar putea fi58:
- Acţiuni ale fundamentalismului islamic şi ale altor organizaţii religioase extremiste pentru
fel de fel de revendicări, cele mai multe dintre acestea fiind de natură politică;
- Discuţii şi chiar conflicte între biserici (catolici, greco-catolici, ortodocşi etc.) pe teme de
patrimoniu;
- Acţiuni extremiste ale unor secte religioase etc.
Cele mai multe dintre pericolele şi ameninţările de sorginte religioasă se desfăşoară în
Orientul Mijlociu şi în Orientul Apropiat, dar ele pot fi întâlnite şi în Asia de Sud-Est, îndeosebi în
Indonezia, în Japonia, în China, în ţările din Asia Centrală, pa Valea Fergana, în Caucaz şi în multe
alte locuri de pe planetă. Practic, nu există continent unde să nu se manifeste, într-o formă sau alta,
extremismul religios.
Provocările, pericolele, ameninţările şi riscurile asociate acestora mai pot fi analizate şi în
funcţie de alţi factori, întrucât ele nu au o durată şi o anumită frecvenţă (chiar dacă sunt aleatoare),
se desfăşoară pe o anumită arie geografică, au anumite intensităţi şi generează efecte dintre cele mai
complexe59.
În funcţie de timp:
- Prezente (asumate deja);
- Viitoare;
- Imediate;
- Apropiate;
- Pe termen mediu;
- Pe termen lung;
- Permanente.
În funcţie de aria geografică şi spaţială:
- Externe;
- Globale;
- Zonale;
- Interne;
- Cosmice;
- Cyberspaţiale.
În funcţie de volum:
- Mici;
- Mari;
- Foarte mari.
În funcţie de importanţă (de interese, de gravitate):
- Vitale;
- Foarte importante;
- Importante;
- Comune.
În funcţie de probabilitate:
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- Sigure (asumate);
- Previzibile;
- Imprevizibile;
- Aleatoare.
La modul general, religia este relevantă în orice conflict, întrucât vorbeşte
de viaţă şi de moarte, de război sfât sau de război drept sau, de ce nu, când o raportăm la
creştinism, de iubire şi iertare, de conlucrare sau de aplicare a principiului non-violenţei (ceea ce
voiţi să facă oamenii făceţi-le şi voi la fel) şi deci de rezolvarea diferendelor pe calea tratativelor
prin dialog (de ţi-a greşit cu ceva fratele tău, cheamă-l şi discută cu el...)60.
De aceea, chiar şi privită în acest mod general şi superficial, religia, în epoca contemporană,
continuă să fie o prezenţă vie în viaţa umanităţii, indiferent de spaţiul geografic. În Occidentul
postindustrial, ateismul şi raţionalismul ocupă poziţii solide, ca şi secularizarea sau legiferarea şi
generalizarea dreptului la credinţă.
La fel, în spaţiile fostelor state comuniste, unde se edifică societăţi democratice, libertatea
credinţei este consacrată prin lege şi în mare măsură respectată în viaţa societăţii.
Se poate afirma, cu precauţie însă, că procesele de extindere a democraţiei şi economiei
libere, cu tehnologie avansată, au indus un model de societate euroatlantic, în curs de edificare, în
care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”, au rămas în
sfera personală, dar aceasta, din punct de vedere al structurilor statale UE nu trebuie interpretată ca
o cantitate neglijabilă, ci permanent luată cu maximă seriozitate în calcul ca o forţă vie care să
asigure legitimitate şi demnitate persoanei umane, şi chiar coeziune socială. De aceea, în acest
spaţiu euroatlantic tensiunile şi conflictele religioase se pot transforma mai greu în ciocniri violente,
armate. Acesta este un semn edificator că în momentul în care religia se poate manifesta în condiţii
de libertate ea poate deveni un element de stabilitate care nu trebuie neglijat61.
II.Abordarea paradigmatică a terorismului
de sorginte etnico-religioasă
Fenomenul terorist este strâns legat de politică. Aşa cum diferă concepţiile politice una de
alta, tot aşa pot apărea diferite concepţii şi modalităţi de înţelegere a formelor concrete de terorism.
Se poate întâmpla adeseori ca una şi aceeaşi acţiune ori mişcare să fie receptată pe de o parte ca
teroristă, de cealaltă ca eliberatoare. De aceea, există în acest sens unele state care sprijină activ
terorismul internaţional.
Principalele surse de generare a fenomenului terorist se află în configuraţia mereu
schimbătoare şi nesigură a societăţii actuale, în starea de haos pe care o parcurge omenirea. Nu
întâmplător, desigur, atacurile teroriste se îndreaptă împotriva Statelor Unite şi a aliaţilor Americii,
a Rusiei, Chinei, Indiei, Europei Occidentale şi chiar împotriva unor ţări islamice, considerate
trădătoare, cum ar fi, spre exemplu, Turcia, care într-o formă sau alta, sprijină lupta împotriva
terorismului de acest tip. Printre principalele surse de generare a terorismului contemporan se
situează şi următoarele62:
- efectele contradictorii şi chiar conflictuale ale procesului de globalizare şi regionalizare,
îndeosebi asupra unor comunităţi încremenite sau conduse în mod dictatorial;
- starea de haos care s-a declanşat în urma spargerii bipolarităţii şi efortului depus de marile
puteri şi de comunitatea internaţională pentru stabilirea de noi echilibre, bazate şi pe alte principii
decât cele ale forţei armelor;
- progresul tehnologic imens realizat îndeosebi de Statele Unite şi ţările Uniunii Europene,
dar şi de Japonia, China, Rusia etc., adâncirea faliei strategice dintre spaţiul euro-atlantic şi restul
lumii, concomitent cu influenţa pe care o are civilizaţia occidentală asupra întregii lumi;
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prezenţa unei mase mari de tineri musulmani în societăţile occidentale şi starea de
alienare şi disperare care se instalează în rândul acestora, ca urmare a faliei tot mai pronunţate
dintre rigiditatea şi inflexibilitatea culturii de origine şi marea deschidere, pragmatismul şi eficienţa
noii culturi tehnologice;
- efectele complexe, greu de controlat şi de anticipat, ale culturii de piaţă;
- recrudescenţa spiritului identitar extremist, intolerant şi agresiv, îndeosebi în rândul
fundamentaliştilor islamici răspândiţi în ţările occidentale;
- starea de mizerie şi de înapoiere în care se află o mare parte a lumii (45.000.000
milioane de oameni mor în fiecare an de foame şi de malnutriţie);
- conflictualitatea lumii (după 1990, aproape patru milioane de oameni, dintre care 90%
civili, au murit în războaie, iar peste 18 milioane au fost nevoiţi să se refugieze).
Mutaţiile actuale ale fenomenului terorist distorsionează abordările operaţionale,
organizaţionale de studiere a terorismului. Astfel, în trecut, operaţiunile teroriste erau îndreptate
împotriva unei ţinte bine conturate: oficialităţi guvernamentale, obiective industriale, bancheri –
persoane pe care le învinuiau pentru greşelile sistemului (în cazul grupărilor teroriste de extremă
stânga) sau a reprezentanţilor statului, poliţiştilor şi membrilor comunităţilor rivale (în cazul
grupărilor teroriste de sorginte naţionalistă), o caracteristică a acestor tipuri de atentate fiind aceea
că violenţa era restrânsă şi puternic focalizată.
Unii specialişti au dezvoltat mai multe paradigme ale teorismului63:
- paradigma diplomaţiei coercitive: „încă de la apariţia sa, terorismul s-a axat pe
persuadarea altora, prin mijloace simbolic violente, ameninţarea fiind factuală, retroactivă sau
anticipativă”;
- paradigma conflictului armat: producerea unor daune în cadrul unui conflict strategic
asimetric, al celor slabi împotriva celor puternici;
- paradigma „lumii-noi”: înlocuirea ordinii curente cu cea promovată de terorişti.
Programele politice care promovează o ideologie sunt inerente în existenţa unei grupări
teroriste. Ideile, conceptele şi principiile doctrinare ale grupărilor teroriste servesc drept funcţiuni
psihologice, facilitând mobilizarea indivizilor care împărtăşesc aceleaşi credinţe.
Grupările teroriste se descriu a fi mişcări de eliberare naţională, luptători împotriva
opresiunilor sociale, economice, religioase sau imperialiste, sau a oricărei combinaţii între acestea,
printre revendicările acestora numărându-se schimbările sociale conform ideologiilor de dreapta sau
de stânga, aspiraţiile asociate cu credinţe religioase, contracararea abuzurilor de ordin etnic,
problemelor legate de mediu, de protecţia animalelor sau de chestiuni sociale controversate cum ar
fi avorturile64.
Întrucât ideologia care animă grupările teroriste reprezintă, în ultimă instanţă, imboldul în
vederea comiterii unor acte abominabile, nu în puţine cazuri total rupte de realitatea socio-politică
existentă, considerăm că o tipologie funcţională a fenomenului terorist trebuie să fie realizată în
raport cu acest indicator motivaţional. Astfel, în funcţie de ideologia promovată putem identifica
următoarele tipuri de organizaţii teroriste: naţionaliste, etnic-separatiste, fundamentalist-religioase,
extremiste (de stânga sau de dreapta) şi anarhiste (motivate de susţinerea unor idei cu caracter social
sau conexe crimei organizate).
Cu toate acestea, tipologia fenomenului terorist nu se bazează pe o delimitare clară a idealtipurilor descrise, grupări etnic-separatiste precum ETA sau PKK îmbrăţişind o ideologie marxistleninistă. Un exemplu similar este reprezentat de gruparea palestiniană „Hamas” care poate fi
caracterizată atât fundamentalist-islamică cât şi etnic separatistă.
Într-o tentativă de tipologizare a fenomenului terorist, David Rapoport subliniază că, până în
secolul al XIX-lea, când au apărut mişcările naţionaliste, de extremă stânga sau anarhiste, „războiul
sfânt” reprezenta principalul mobil acţional.
În prezent, din cele aproximativ cincizeci de organizaţii teroriste active, 20% sunt motivate
de ţeluri de ordin religios. La fel de adevărat este şi faptul că o serie de organizaţii teroriste precum
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„Armata Irlandeză Republicană”, „Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei” sau „Mişcare de
Eliberare a Tigrilor Eelamului Tamil” chiar dacă acţionează în scopul îndeplinirii unui deziderat
naţionalist sunt conduse şi de o semnificativă motivaţie religioasă65.
Totuşi, o diferenţiere majoră între terorismul de ordin religios şi cel laic este conferită de
sistemul de valori şi de mecanismele de legitimizare a atentatelor teroriste. Astfel, pentru grupările
teroriste de sorginte religioasă, violenţa presupune o dimensiune sacramentală, transcedentată care
promovează comiterea de atentate teroriste fără nici un fel de constrângere de ordin social sau
politic.
Astfel, în vreme ce grupările teroriste laice consideră că folosirea nediscriminată a violenţei
este contra-productivă cele religioase se situează la polul diametral opus, violenţa acţională fiind
motivată moral de nevoia de sacrificiu în atingerea ţelului divin urmărit.
Din punct de vedere teologic, dacă grupările teroriste laice înţeleg să folosească violenţa
doar ca un instrument în atingerea scopurilor propuse, o dovadă în acest sens fiind reprezentată de
faptul că, în prezent, majoritatea grupărilor naţionaliste, etnic separatiste sau de extremă dreapta sau
stângă sunt dispuse să renunţe la organizarea de atentate şi să negocieze prin mijloace politice (a se
vedea cazul IRA, ETA, OEP), grupările religioase privesc declanşarea violenţelor ca un scop în
sine.
Şi nu în ultimul rând, între grupările teroriste laice şi religioase există o diferenţă de auto
percepţie şi de motivaţie acţională. În vreme ce grupările laice consideră că prin acţiunea lor vor
produce unele corecturi ale unui sistem social sau politic, viabil în ansamblul său, grupările
religioase doresc să provoace schimbări radicale ale ordinii existente, această alienare socială având
un caracter mult mai distructiv şi mai puţin selectiv în alegerea ţintelor.
2.1. Terorismul etnic
Terorismul de tip etnic şi separatist îşi află, în parte rădăcinile în marile bulversări suportate
de Europa secolului al XX-lea; sfârşitul marilor imperii, revoluţia rusă, două războaie mondiale,
construcţia europeană, finele marxismului. În decursul ultimilor 50 de ani, în Europa de Vest,
conflictul irlandez (IRA), separatismul basc (ETA), chestiunea corsicană (FLNC) şi Tirolul de Sud
sunt câteva exemple. Mai recent, căderea zidului Berlinului şi reactivarea chestiunii minorităţilor în
numeroase ţări din estul european (Bosnia, Kosovo, Transilvania, Armenia...) sunt susceptibile de a
favoriza acest tip de terorism.
Anumite tensiuni sunt încă vii, cum se poate observa, chiar în inima ţărilor europene, în
Irlanda , în jurul frontierei italo-austriece, în zonele mărginaşe ale Germaniei unde rezidă minorităţi
germane active, în Corsica, în Belgia. În aceste ţări, problemele de coabitare au degenerat adeseori
în confruntări. Desigur, aici nu este vorba de crimă organizată, ci de determinaţii identitare foarte
puternice, care vin de secole.
O reluare a confruntărilor nu este exclusă. Aproape toate aceste ţări europene (cu excepţia
Franţei, care, constituţional, nu recunoaşte existenţa minorităţilor, incompatibile cu universalitatea
republicană, şi a Germaniei, care este relativ omogenă) conţin minorităţi sau specificaţii culturale
regionale care ar putea foarte bine să se trezească dacă sunt girate prost, în special dacă democraţiile
se joacă cu focul exaltând drepturile minorităţilor, cum s-a procedat până acum.
În Scoţia, în Tirol, în Alsacia, în Bretania, nu este imposibil ca într-o zi, tentaţiile violente,
care au existat, să renască. Europa, pământul care primeneşte milioane de emigranţi, este de
asemenea susceptibilă să fie teatrul unor violenţe teroriste de tip «etnic» care interesează ţările
situate în vecinătatea frontierelor sale (spre exemplu, chestiunea kurdă).
Gupările etnic separatiste, percepute de către statele vizate ca o ameninţare la suveranitatea
şi integritatea teritorială, precum în cazul grupării separatiste basce „Euzkadi ta Askatasuna” (ETA)
din Spania. Succesul grupărilor separatiste depinde, în primul rând, de numărul de victime omeneşti
cauzate în vederea atingerii scopului vizat – separarea politico-administrativă a teritoriului disputat.
Pentru Franţa, de exemplu, renunţarea la guvernarea asupra Tunisiei şi Marocului sau la coloniile
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din Mali şi Madagascar a fost mai puţin dureroasă decât retragerea autorităţilor coloniale din
Algeria, unde trăiau peste un milion de cetăţeni francezi în rândul populaţiei musulmane majoritare.
Menţionăm că atingerea deplină a scopurilor propuse de către separatişti este foarte rară, de
cele mai multe ori reuşind să ducă la îndeplinire doar unele obiective66:
- recrutarea de noi elemente interne care să contribuie la răspândirea pe o scară mai mare a
rebeliunii;
- atragerea atenţiei internaţionale asupra revendicărilor lor;
- obţinerea legitimităţii la scară internaţională;
- obţinerea de concesii politice parţiale din partea adversarilor lor.
Unele grupări teroriste care nu au reuşit să-şi ducă la îndeplinire obiectivele
politice au reuşit totuşi să-şi determine adversarul să facă concesii importante. Un exemplu
reprezentativ îl reprezintă organizaţia teoristă bască ETA. Lunga campanie de violenţe a ETA
pentru autonomia provinciei basce nu a condus la obţinerea independenţei ci la acordarea unei largi
autonomii adminstrative de către guvernul spaniol.
Un alt exemplu îl constituie lupta „Armatei Republicane Irlandeze” (IRA) pentru obţinerea
independenţei provinciei Ulster. Deşi nu a fost adoptată nici o măsură concretă pentru schimbarea
statutului politico-administrativ al provinciei s-a constatat o deschidere mai mare din partea Marii
Britanii de a rezolva problema nord-irlandeză, prin orice soluţie care ar pune capăt violenţelor.
Astfel, acordul anglo-irlandez, încheiat în anul 1985, garanta alipirea Ulsterului la Republica
Irlanda dacă cetăţenii acesteia vor decide în acest sens prin referendum.
Din categoria grupărilor teroriste etnic separatiste mai fac parte şi „Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei”, care începând cu anii 1990, au renunţat la comiterea de atentate teroriste,
precum şi „Partidul Muncitoresc din Kurdistan” (PKK). De menţionat că primele grupări teroriste
naţionaliste căutau să elimine stăpânitorii colonialişti, din această categorie făcând parte
organizaţiile „Irgun” şi „Lehi” (organizaţii militante israeliene care se opuneau dominaţiei britanice
din Palestina anilor ′40) sau „Frontul de Eliberare Naţională” (care se opunea dominaţiei franceze
din Algeria în anii ′50).
În prezent, nu se poate prevedea dacă în viitor vor câştiga supremaţia forţele integrării sau
cele ale separatismului. Se poate persupune însă că, dacă globalizarea progresează, ea va fi
încheiată de către alţi „subiecţi” decât cei cunoscuţi în prezent, deoarece există temerea că anumite
ţări europene, africane, asiatice şi sud-americane nu pot să-şi menţină unitatea actuală.
Puţine state de pe mapanond sunt omogene etnic şi religios. În marea majoritate a acestora,
conveiţuiesc, pe lângă populaţia majoritară şi diferite grupuri etnice.
O parte din aceste grupuri minoritare îşi manifestă dorinţa de a se separa de majoritari,
apelând uneori la metode şi mijloace violente, generând conflicte locale de amploare diferită, fiind
categorisite drept organizaţii etnic-separatiste.
2.2. Terorismul religios
Terorismul religios desemnează, în esenţă, un terorism sub semnul şi în numele unei religii.
Conflictul între religii este punctul de pornire a terorismului religios, care se interferează cu
terorismul politic, cu terorismul de stat, politica şi religia sau religia şi politica acţionând, de regulă
în numele statului67.
De fapt, creştinismul a fost pentru prima dată pus în slujba statului de împăratul Constantin
care a făcut din el religia oficială a Imperiului Roman, văzând din aceasta un mijloc de rezistenţă
împotriva forţelor politice şi sociale care distrugeau imperiul.
A fost un sprijin istoric reciproc, perpetuat în timp: statul avea să ofere sprijin material
bisericii creştine, lăsându-i totodată mână liberă să se îmbogăţească, în schimb biserica trebuia să
susţină autoritatea statului şi să declare că se bucură de aprobarea divină.
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În ceea ce priveşte religia, biserica creştină se călăuzeşte după spiritul lui Hristos, având
autoritate absolută în ceea ce ţine de doctrină. Relaţia dintre organizaţie şi credinţă este foarte
strânsă. Biserica le spune creştinilor ce să creadă iar ca să fii creştin trebuie să aparţii bisericii.
Peste secole, când şi islamismul, sub propovăduirea lui Mahomed, devine religie globală,
aceeaşi relaţie se stabileşte între organizaţie şi credinţă: musulmanul este cineva care aparţine
„ummei” şi îi acceptă autoritatea, „umma” fiind un concept de comunitate islamică ce cuprindea pe
toţi care i se alăturaseră lui Mahomed în campaniile împotriva persecutorilor lui – iar „umma”
constă în toţi cei care cred în islam.68
Relaţia religie – stat sau stat – religie a ajuns mai întotdeauna la identificare. În măsura în
care religiile au propovăduit crezuri şi doctrine diferite, potrivnice chiar, ele au impus regimul
politic în care se manifestau linii politice diferite. Astfel, conflictele dintre religii au devenit treptat
conflicte între statele pe care aceste religii le reprezentau. În consecinţă, conflictele dintre religia
creştină şi religia islamică, de crezuri, percepte şi valori se pot transforma în poziţii conflictuale
între state, şi pot conduce chiar la război.
Terorismul religios proclamă folosirea violenţei pentru a realiza ceea ce este considerat ca
fiind „dorinţa divină”, adesea atacând comunităţi diferite de credincioşi, încercâd să determine
schimbările dorite. Terorismul religios se manifestă în multe credinţe religioase importante pe glob,
dar şi în cadrul unor culte religioase cu mai mică răspândire. Acest tip de terorism a cunoscut o
creştere spectaculoasă în ultimile decenii, un studiu întocmit în 1995 de către RAND menţiona că
aproape jumătate din organizaţiile teroriste internaţionale active acţionau pe baza unor motivaţii
religioase. Având în vedere faptul că teroriştii motivaţi religios urmăresc realizarea propriei lor
viziuni asupra dorinţei divine, acţiunea lor nu este influenţată de evoluţia istorică de care trebuie să
ţină seama grupările teroriste naţionaliste sau ideologice. Extremiştii terorişti religioşi pot
„sancţiona violent”, fără limite, orice categorie de ţinte, acestea putând fi orice persoană care nu
este membră a religiei teroriştilor sau sectei respective.
Dintre grupările teroriste religioase cele mai reprezentative în momentul de faţă putem
menţiona Al Qaida, Hamas, Hizbollah şi Aum. Ca exemple de terorişti extremişti pot fi amintiţi
Baruch Goldstein (care a omorât 29 de muncitori palestinieni într-o moschee din Hebron în 1994) şi
Ygal Amir (asasinul premierului Yitzhak Rabin în 1995)69.
Terorismul religios creştin se referă la acte de terorism sau doctrină motivate de către
dorinţa de a promova creştinismul. Cea mai mare parte a credincioşilor creştini consideră actele de
„terorism creştin” ca fiind violări ale eticii religioase şi condamnă toate actele de terorism, inclusiv
pe cele comise de cei auto-proclamaţi terorişti creştini.
Conform clasificării terorismul creştin actual poate fi considerată ca acţiune teroristă,
invazia şi conversiunea forţată la creştinism a lituanienilor, de către Cavalerii Teutoni în anii 1100,
precum şi alte acţiuni similare din Evul Mediu în Europa. Având în vedere însă faptul că, în
conflictele militare din Europa medievală, de multe ori existau şi motivaţii religioase, este dificil să
caracterizăm cu exactitate unele din aceste conflicte ca fiind terorism creştin.
De asemenea, de foarte multe ori, grupuri sau indivizi care comit acte calificate ca fiind
terorism creştin au şi alte motivaţii decât cele privind credinţa lor religioasă puternică în creştinism,
cum ar fi idealuri rasiste, ideologia nazistă sau teoria supremaţiei rasei albe. Dintre organizaţiile
teroriste creştine putem menţiona arhicunoscuta Ku Klux Klan, Identitatea Creştină70 şi Ordinul71.
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Terorismul religios islamist este terorismul executat pentru atingerea unor scopuri politice
şi religioase ale unui segment al comunităţii musulmane.
Problematica islamismului este deosebit de vastă şi cu o multitudine de nuanţe dificil de
decelat una de cealaltă, cu o filozofie aparte a lumii musulmane, mai greu de înţeles în mod real şi
corect de cei care nu-i aparţin, parţial înţeleasă chiar de foarte mulţi din aparţinătorii acestei
credinţe. Însăşi folosirea termenilor de fundamentalism, integrism, islamism, crează cotroverse,
fiind câteodată încărcată de conotaţii negative. În cazul mişcărilor fundamentaliste din zona religiei
musulmane, confuzia este şi mai mare. Luat global, islamismul, sau mai bine zis fundamentalismul
musulman, este o ideologie politico-religioasă care urmăreşte instaurarea unui stat islamic condus
prin chari′a şi reunificarea umah (naţiunea islamică). Această definiţie, relativ simplă, acoperă o
situaţie complexă, realităţii care diferă de la o ţară sau de la un curent ideologic la altul (Fraţii
Musulmani – suniţi şi islamişti radicali şiiţi). Mai mult, diferitele curente islamiste oscilează între o
fidelitate literară la tradiţie şi aspiraţia către modernizare prin reforme sau situaţii revoluţionare. În
prezent, putem constata, ca urmare a creşterii forţei mişcărilor religioase, a sectelor şi forţelor lor
înarmate, o schimbare majoră: islamul încearcă să se impună o componentă importantă a unui
fenomen general de contestare religioasă, de identitate sau socială, faţă de procesul de globalizare
pe care îl traversăm la acest început de mileniu.
În cazul fundamentalismului islamic guvernarea laică, toleranţa, individualismul şi
libertăţile cetăţeneşti promovate de civilizaţia occidentală sunt de neacceptat. Cultura materialistă a
lumii occidentale este considerată lipsită de respect faţă de valorile religioase, iar democraţia,
drepturile omului, egalitatea între sexe şi libertatea sexuală sunt considerate erezii ale tradiţiilor
islamice72.
În cazul unor populaţii religioase conservatoare, precum popoarele islamice, liderii religioşi
sunt consideraţi ca adevăraţi formatori de opinie iar caracteristica religiei islamice de divizare a
lumii în două părţi bine definite, aflate într-un conflict permanent: („Dar al Islam”) şi lumea
ereticilor („Dar al Harb”), s-a acutizat. Aceasta a contribuit la emergenţa fundamentalismului
islamic, care consideră civilizaţia occidentală colonizatoare şi imperialistă.
Fiind confruntaţi cu deteriorarea nivelului de trai, o mare parte a populaţiei musulmane
tinere a îmbrăţişat principiile fundamentalismului islamic, un procent din aceştia recurgând chiar la
acţiuni teroriste. Pentru cei săraci şi mai puţin educaţi, sau cu o educaţie fundamentalist islamică, nu
existau suficiente oferte de muncă care să le permită să participe activ la viaţa societăţilor sau să
ducă o viaţă familială decentă. Acest segment al populaţiei a găsit un refugiu în moscheile care
promovează fundamentalismul islamic, regăsindu-şi demnitatea în practicarea religiei.
Având în vedere permisivitatea statelor occidentale, un procent însemnat al populaţiei
musulmane a emigrat, în căutarea de locuri de muncă sau de spaţii favorabile educaţiei. Însă,
datorită procentului ridicat de şomeri existent şi în ţările europene, populaţia i-a primit uneori cu
rezervă, nefiind acceptaţi în societate, această atitudine creând condiţii propice apariţiei terorismului
şi recrutării de adepţi de către grupările teroriste.
Teroriştii religioşi percep acţiunile lor drept defensive, Djhadul semnificând o doctrină
defensivă de luptă împotriva agresorilor; în forma sa cea mai violentă, este justificat ca un mijloc de
ultimă apărare pentru prevenirea extincţiei identităţii comunităţii musulmane. Popularitatea de care
se bucură terorismul religios, cât şi numărul mare de adepţi, se explică prin admiraţia musulmanilor
pentru martiri, mai ales pentru aceea care mor încercând să pedepsească duşmanii Islamului.
Săvârşirea unei asemenea acţiuni are valenţe de purificare morală, teroristul considerându-se alesul
lui Dumnezeu şi legitimizându-şi astfel religios violenţa. În acest sens, teroriştii din atacurile de la
11 septembrie şi-au imaginat, probabil, că vor călca pe urmele Profetului. Mai mult, terorismul
fundamentalist crede că doar un scop transcedental, care împlineşte sensul universului, poate
justifica teroarea şi asociază şi evocă divinitatea la acest proces. Deci, la nivel mental, sensul luptei
religioase este privit în termeni antitetici precum credinţă împotriva necredinţei, ordine împotriva
haosului şi justiţie împotriva injustiţiei.
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La nivel simbolic remarcăm numele adoptate de organizaţiile teroriste religioase, nume ce
semnifică relaţia directă cu adevărul revelat de Dumnezeu (Hizb′Allah – Partidul lui Dumnezeu,
Jund-al-Hagg – Soldaţii Adevărului). De asemenea numele utilizate demonstrează şi utilitatea
scopului, a direcţiei şi gradului de militanţă (Hamas-zel, Grupul Islamic Armat).
Un rol esenţial în proliferarea terorismului fundamentalist îl joacă liderii clericali militanţi.
Animaţi de o ideologie militantă mult mai activă decât a comunităţii, aceştia joacă rolul unei forţe
centripete, ce atrage în jurul ei sprijinul colectiv şi redefineşte scopul şi mijloacele terorismului.
Aceşti lideri spirituali câştigă teren mai ales în rândul tinerilor. Mulţi dintre ei dezorientaţi şi lipsiţi
de perspectivă preferă să-şi ofere serviciile în folosul realizării idealurilor islamice. Recurgând la
actele teroriste, aceştia vizează deopotrivă solidarizarea întregii comunităţi musulmane, în vederea
relizării unei conştiinţe unice islamice, capabile să redobândească forţa şi vitalitatea vechiului
califat. Doar un Islam unit şi puternic se va putea erija într-un adversar de temut pentru SUA,
exponentele imperialismului cultural occidental. Din această perspectivă, atacurile de la 11
septembrie 2001 coordonate de Osama bin Laden pot fi interpretate drept un instrument menit să
extindă şi să dezvolte Islamul extremist în rândurile tuturor musulmanilor. Totodată, ideologia
promovată de bin Laden pe baza globalizării terorii, urmăreşte, într-o primă etapă, înlăturarea
simbolurilor occidentale, iar apoi modelarea islamică a întregii lumi. Acestă nouă cucerire
musulmană vizând o dimensiune mondială este favorizată şi de migraţia musulmană de Vest.
Confruntaţi cu o xenofobie dublată de şomaj şi dificultatea de a face faţă noului mediu internaţional,
teroriştii fundamentalişti contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri islamice ce încurajează
mişcarea islamică şi implicit terorismul. Comportamentul tinerilor musulmani din Occident care se
dedică de bună voie acţiunilor teroriste sinucigaşe împotriva unor ţinte ce aparţin ţărilor din care au
fost educaţi şi în care şi-au petrecut ultimii ani de viaţă, a fost explicat de celebrul romancier iranian
Salman Rushdie prin dualismul firii musulmane, ce pendulează între realitatea modernă şi universul
natal, cel din urmă având totdeauna prioritate şi faţă de care se manifestă o supunere şi veneraţie
totală73.
Concluzii
Multe conflicte au la bază credinţe, dar cele mai multe rezultă din ciocnirea aspectelor
religio-politice ale comunităţilor aflate în conflict şi asocierea lor cu politicile guvernamentale.
Religiile „militante”, cu un „prozelitism agresiv”, îşi educă aderenţii în spiritul urii sau adversităţii
faţă de tot ceea ce constituie „lumea exterioară”. Adepţii acestor religii pot recurge relativ simplu la
violenţa armată pentru a-şi atinge obiectivele politice, culturale şi economice. Chiar şi creştinismul
a cunoscut – şi cunoaşte încă – momente de reacţie violentă în relaţiile intercomunitare sau cu
aderenţii altor religii (croaţii catolici – sârbii ortodocşi). De aceea, nu putem considera religia, în
ansamblul său, ca factor de inhibare a acţiunilor violente în disputele confesionale şi politice.
Ordinea internă şi internaţională trebuie să se raporteze la lege şi instituţii, la aranjamente,
negocieri, compromisuri, pe căi raţionale.
În afara spaţiului euro-atlantic, totuşi, subzistă regimuri teocratice (Iran) sau conduse după
„legea islamică” (Asia şi Africa); fenomene de intoleranţă religioasă şi de prozelitism agresiv;
conflicte şi războaie justificate pe revendicări religioase etc. Grupuri etno-culturale întregi se
individualizează prin apartenenţa la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri
sfinte” (Ierusalimul, de pildă). Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate, îndeosebi acolo
unde statul este slab. Sunt şi cazuri când societăţi întregi în curs de modernizare,
în anii '50-'70, au recăzut în „tribalism”(în Africa, dar şi în zone din Albania şi Caucaz,
Indochina, Asia de Sud-Est). De obicei, spaţiile în care fenomenul religios este bine reprezentat (cu
elemente de fundamentalism) sunt identice cu cele în care persistă suprapopularea, malnutriţia,
subdezvoltarea etc.
În era contemporană resurgenţa mişcărilor fundamentalist islamice depinde de capacitatea
acestora de a se prezenta lumii musulmane drept purtătorii de cuvânt ai adevăratului Islam, accentul
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fiind pus pe elemente religioase şi sociopolitice, care atrag majoritatea populaţiei, cum ar fi justiţia
socială, cu un succes sporit mai ales la clasele sociale inferioare, care caută soluţii mesianice pentru
sărăcia în care trăiesc şi pentru lipsa de speranţă într-o viaţă mai bună.
Conform lui Cristian BARNA „lumea islamică este mult mai plină de speranţă decât am
putea crede”.
În vreme ce acţiunile ucigaşilor fanatici, capabili să ucidă pentru apărarea Islamului feudal
par a fi spectrul sumbru al acestei religii, viitorul civilizaţiei islamice este indecis, milioane de
musulmani dorind să găsească o „a treia cale” de a-şi apăra identitatea în faţa modernităţii
globalizante, cu care se confruntă la falia/contactul cu civilizaţia occidentală74.
Principalul scop al teroriştilor din 11 septembrie a fost să răspândească teroarea; din acest
punct de vedere, reuşita lor a fost totală. Şi pe măsură ce semnele exterioare ale terorii se
estompează cu trecerea săptămânilor şi a lunilor, sentimentul însuşi rămâne, acoperit de o pojghiţă
subţire şi gata să erupă cu o forţă şi mai mare, la comiterea unui alt atac terorist75.
Această frică se poate domoli prin măsuri de protecţie sau acţiuni militare. De-a lungul
secolelor, bande puţin numeroase, cu nemulţumiri politice a căror profunzime era depăşită doar de
cea a convingerilor religioase, au găsit întotdeauna metode prin care să semene panica în rândurile
populaţiei; iar armamentul şi comunicaţiile moderne fac ca acest lucru să fie tot mai uşor de
îndeplinit. Totuşi, frica poate fi depăşită prin speranţă. În ciuda forţei sale potenţiale, de obicei
terorismul nu s-a manifestat, aşa că majoritatea societăţilor au trăit în general într-o linişte şi o
siguranţă relativă. Asta fiindcă în cele mai multe cazuri societăţile au găsit modalităţi de abordare a
nemulţumirilor şi de subminare a convingerilor respective suficient de mult ca bandele de terorişti
să nu se formeze – sau, dacă totuşi se formau, să fie din ce în ce mai reduse numeric, iar susţinătorii
lor să nu mai fie dispuşi să-i adăpostească pe membrii rămaşi. Din moment ce terorismul modern
este un fenomen global, trebuie să sperăm că societatea globală va şti să procedeze la fel.
Evenimentele epocii contemporane sunt indicative pentru rolul din ce în ce mai important pe
care îl joacă terorismul şi fundamentalismul în vieţile noastre, atât direct (victimile atacurilor
teroriste) cât şi indirect (prin informaţiile pe care le primim zilnic prin mass-media). Cele două
fenomene asociate unui al treilea – globaliazarea, conturează peisajul epocii în care trăim.
Motivaţiile religioase sunt aduse în prim plan ca explicaţii suficiente pentru acţiunile
teroriste. Teroriştii, ale căror acţiuni sunt inspirate din precepte religioase, se consideră angajaţi în
ceea ce ei numesc război total sau sfânt, acţionând în afara unui sistem pe care nu-l cunosc, iar cei
care nu împărtăşesc aceleaşi orientări religioase pot fi socotiţi o ţintă legitimă.
Terorismul islamic este unul din cele mai accentuate forme cu tentă religioasă. El este menit
să aducă islamismul, prin orice mijloace, la conducerea planetei, deoarece se crede că numai această
religie este adevărată şi importantă, cu o misiune mesianică. Mărimea enormă a decalajelor dintre
bogaţi şi săraci, creşterea insecurităţii precum şi explozia demografică au determinat populaţia să-şi
pună speranţele în miracolul credinţei. Iar cea mai afectată populaţie este cea care trăieşte în lumea
islamică.
Fanatismul religios de care aceştia uzează, poate deveni în acelaşi timp un punct sensibil,
vulnerabil, în activitatea teroriştilor. Ei pot fi uşor identificaţi, şi pentru că de multe ori se asociază
cu idealurile politice ale unor state.
Fundamentaliştii islamici condamnă civilizaţia occidentală şi capitalismul, dar apără
proprietatea privată şi acţionează cu tehnică de ultimă oră pentru ca organizaţiile islamice să devină
tot mai puternice. Obiectivul lor principal este să transforme islamul într-o putere mondială,
considerând că religia islamică este adevărata religie.
Terorismul nu aparţine nici unei religii, fie ea creştină, iudaică sau islamică, ci este produsul
unui nucleu de extremişti aflaţi în imposibilitatea de a-şi atinge obiectivele în mod paşnic şi
democratic.
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Purtând o multitudine de etichete, datorită diversităţii, modurilor şi formelor de
manifestare, studierea şi combaterea terorismului se află printre priorităţile organizaţiilor
internaţionale, politice şi militare. În acest context, subliniem faptul că actualele confruntări
internaţionale din Afganistan şi Irak, declanşate de cea mai mare putere militară a lumii - Statele
Unite ale Americii - ce şi-a asumat rolul de portdrapel - la care au aderat şi alte state printre care şi
România, au fost duse sub genericul luptei împotriva terorismului.
Terorismul contemporan este tot mai greu de localizat în spectrul violenţei, pentru că el
revendică şi proclamă „rezistenţa”, „riposta oprimaţilor”, „războiul sfânt”, „revendicări juste” şi
„apărarea legitimă” justificându-şi acţiunile prin „dreptul natural”, „starea de necesitate”,
„legitimitatea revoltei” şi „dreptul revoluţionar”. Adeseori teroriştii îşi aleg modele din eroii istorici
pe care îi proclamă potrivit intereselor lor.
În evaluarea ameninţărilor teroriste, trebuie luate în considerare condiţiile de apariţie şi
dezvoltare ale acestora. Din acest punct de vedere, trebuie monitorizate statele care datorită
condiţiilor sociale, economice şi politice ar putea deveni baze de formare a nucleelor teroriste,
statele care ar putea juca rol de incubator şi statele care prin natura regimului politic la putere
sprijină promovarea acestui gen de violenţă. Toate aceste state încurajează, facilitează sau chiar
încurajează speculaţiile ideologice combinate cu accesul la cele mai sofisticate armamente şi
tehnologii, instruirea multilaterală a liderilor şi a combinaţiilor terorişti de rând.
Pornind de la faptul că teroriştii nu au birouri şi nici cazărmi, că nu pot fi identificaţi printr-o
uniformă sau printr-un semn distinctiv, putem conchide că lupta împotriva terorismului este un
război fără fronturi şi fără tranşee76. Declanşat de indivizi sau de grupări etnice, de organizaţii sau
chiar de state, terorismul ca acţiune distrugătoare este răspândit pe întreg mapamondul, ceea ce face
ca şi lupta împotriva terorismului să nu fie datoria unui singur stat nici al unei singure armate, ci o
luptă comună a tuturor statelor democratice şi libere. În latura militară a acestei lupte, toate
categoriile de forţe îşi dovedesc rolul şi utilitatea.
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TERORISMUL VIRTUAL – CYBER-TERORISMUL
Mihai VOICULESCU∗
The word terrorism brings to mind a picture of bearded men throwing a pouch filled with explosives. But in the
context of IT security, terrorists can come in many forms, such as politically motivated anti-government, anti-world
trade and pro-environmental extremists. If given the opportunity, such activists would gladly disrupt trade and
legislative meetings by attacking a facility's communications servers, especially if the media were standing by to report
what happened.
The term cyber-terrorism was coined in 1996 by combining the terms cyberspace and terrorism. The term has
become widely accepted after being embraced by United States Armed Forces. In a report generated in 1998 by the
Center for Strategic and International Studies, cyber-terrorism will be defined as:
Premeditated, politically motivated attacks by subnational groups, clandestine agents, or individuals against
information and computer systems, computer programs, and data that result in violence against noncombatant targets.

Grija de a comunica a teroriştilor nu se reduce doar la mesajul pe care îl emit. Ea se referă de
asemenea la instrumentele moderne ale comunicării. Nu avem nevoie să invocăm concepte la modă,
revoluţie a informaţiei, cyber-război pentru a înţelege avantajele oferite de folosirea mijloacelor de
comunicare moderne.
Tehnologiile moderne în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor joacă un rol crucial în
evoluţia ameninţării reprezentate, în prezent, de terorismul virtual, Internetul fiind asemenea unei
turbine care potenţează globalizarea mişcării, unul din principalele motoare ale proceselor
radicalizării şi recrutării susţinătorilor „rezistenţei islamice globale împotriva cruciadei
occidentale”.
Internetul - privit ca sursă de informaţii pentru mijloacele şi metodele teroriste - este ieftin,
rapid, uşor accesibil şi, practic, având o acoperire globală – devenind spaţiul comun de întâlnire al
persoanelor care împărtăşesc aceleaşi idei/convingeri.
În acest spaţiu aceste persoane sunt acceptate necondiţionat ca membri ai unei comunităţi
virtuale unde îşi pot exprima opiniile fără restricţii şi consecinţe.
Internetul a fost deturnat de grupările islamice extremiste, care pot astfel evita cenzura
statului asupra unor publicaţii, acest fapt accelerând exponenţial diseminarea ideologiei,
informaţiilor şi instrucţiunilor operaţionale.
Reţeaua Internet pune în legătură directă orice individ sau grup cu întreaga lume, fiind cea
mai accesibilă modalitate de comunicare rapidă, sigură şi selectivă, oferind teroriştilor capabilităţi
semnificative în a planifica şi conduce acţiuni care, în anii trecuţi, presupuneau riscuri şi resurse
umane importante.
Toată gama de resurse ale Internetului – de la spaţiile deschise la cele protejate – sunt
valorificate de terorişti, pentru propagandă, recrutare, instruire la distanţă ori transmitere de
mesaje.
Această folosire intensivă a Internetului duce la crearea unui spaţiu virtual, o comunitate fără
frontiere sau naţionalităţi (umma), legitimată de ideologia radicalismului islamic. Evoluţia
virtualizării acestei ideologii potenţează riscul ca, mai devreme sau mai târziu, ameninţarea virtuală
să se transforme într-o ameninţare explicită sau într-un atac efectiv.
Autorităţile din întreaga lume sunt foarte preocupate de această problemă a terorismului
căutând noi modalităţi pentru combaterea jihadiştilor virtuali. În anul 2007, cinci celule al-Qaida,
care se ocupau de materialele date publicităţii, au fost anihilate. Pentru comandantul forţelor
americane din Irak, David Petraeus, lupta împotriva războiului cibernetic reprezintă o parte centrală
a strategiei militare. Recunoscând faptul că războiul din Irak nu se duce numai pe câmpul de luptă,
ci şi în spaţiul cibernetic, trebuie să subliniem necesitatea de a combate folosirea Internetului de
către inamici în vederea răspândirii extremismului.
∗

Academia Naţională de Informaţii
369

Liderii Uniunii Europene doresc să implementeze noi legi prin care să împiedice folosirea
Internetului pentru recrutare şi pregătire teroristă, iar în Marea Britanie, Ministerul de Interne
discută cu furnizorii de Internet pentru a vedea dacă se pot face mai multe lucruri în vederea
împiedicării folosirii Internetului de către extremişti. Stabilirea legislaţiei cu privire la Internet nu
este însă o sarcină uşoară.
Internetul este o infrastructură globală şi, din acest motiv, este foarte vulnerabilă. Cred că
trebuie să ne simţim în siguranţă şi responsabili pe c|t se poate în societatea noastră, poate că
aceasta va fi situaţia, prin urmare trebuie să stabilim un echilibru între ceea ce dorim şi care este
sarcina potrivită a organismelor de aplicare a legii şi a serviciilor de informaţii faţă de libertatea de
exprimare, care nu este absolută, însă este foarte importantă, declara Amit Yoran, fostul şef pe
probleme de securitate cibernetică din SUA.
În ultimii ani, jihadiştii radical-islamişti au făcut eforturi substanţiale pentru a-şi mări
posibilităţile de propagandă prin încurajarea adepţilor săi de a exploata toate mijloacele pe care le
au la dispoziţie, precum Internetul, telefoanele mobile şi predicile din moschee. În comunicatele
sale, secundul la comanda organizaţiei al-Qaida, Ayman al-Zauahiri, a accentuat în repetate r|nduri
importanţa media jihadiste, declar|nd că 50% din războiul purtat împotriva duşmanilor este
reprezentat de războiul media. În acest sens, în luna decembrie 2007, liderul al-Qaida a iniţiat un
dialog public fără precedent pe site-urile jihadiste. Potrivit îndrumării lui al-Zauahiri, jihadiştii îşi
folosesc, în prezent, experienţa în ceea ce priveşte tehnologia informaţiei, pentru a a-şi dezvolta
posibilităţile media jihadiste. Cel mai eficient efort depus îl reprezintă postul de televiziune al
Statului Islamic Irak (ISI) aparţin|nd al-Qaida, disponibil pe site-ul YouTube77.
Contul ISI pe YouTube a fost realizat în luna ianuarie 2007, av|nd doar 40 de persoane
înscrise, dar cu peste 7.000 de vizionări. Site-ul conţine un număr mare de înregistrări video cu
atacuri ale insurgenţilor împotriva Coaliţiei şi a forţelor de securitate irakiene locale, precum şi
discursuri emoţionante ţinute de purtătorii de cuv|nt ISI, prin care aceştia fac apel la potenţialii
jihadişti pentru a se alătura forţelor al-Qaida din Irak.
În prezent, cu ajutorul canalului TV de pe site-ul YouTube, precum şi a altor site-uri gazdă,
al-Qaida s-a asigurat că anunţurile sale vor ajunge la susţinătorii săi fără a exista riscul de a fi
interceptate.
Legăturile sunt multiplicate. Comunicarea externă a Hezbollah este un exemplu perfect în
acest sens. Site-ul său Internet publică în fiecare zi lista atacurilor înfăptuite de membrii săi în sudul
Libanului. Grupurile neonaziste au fost printre primele care au descoperit, din anii '80, avantajele
comunicării pe Internet (reţeaua Thulenetz). Luarea de ostatici operată în Peru la ambasada Japoniei
de către MRTA, în 1996-1997, a făcut obiectul unei largi mediatizări. Site-ul Internet al acestei
mişcări a fost vizitat de peste 200.000 de ori între decembrie 1996 şi mai 1999.
Reţelele de comunicaţii, anonime şi discrete, sunt o bună piaţă. Organizaţiile islamice au
recurs pe larg la această posibilitate. Asocierea studenţilor islamişti uniţi din Europa are astfel un
site Internet accesibil doar membrilor săi (www.tawheed.org). Conceptul de rezistenţă fără şef
dezvoltat de Louis Beam, conducător al extremei drepte americane, se aplică perfect celulelor
teroriste autonome, solide din punct de vedere defensiv şi flexibile din punct de vedere ofensiv,
comunicând prin Internet sau telefoane celulare. Se pare că mişcările miliţiilor americane se inspira
din ce în ce mai mult din acest nou tip de structură.
Internetul poate fi un mijloc de întărire a legăturilor dintre o grupare şi audienţa sa. Talibanii
îşi difuzează astfel ideologia pe un site propriu, considerând că mediile de informare occidentale nu
o vor difuza sau dacă o vor face ea va fi distorsionată (www.Taliban.org). Islamiştii algerieni
comunică şi ei cu simpatizanţii prin Internet. FIS a utilizat de exemplu serviciile agenţiilor de presă
islamiste, printre care se numără MSANEWS, unde sunt reproduse comunicatele sale. HAMAS este
unul dintre cei mai prolifici utilizatori de Internet. MSANEWS furnizează lista site-rilor Internet
unde pot fi găsite comunicatele sale (Assabeel On-line) şi cele ale aripii sale militare
(www.palestine-info.org).
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Numărul paginilor de Internet administrate de organizaţii teroriste a ajuns în prezent la 4.800,
faţă de 12 la nivelul anului 1998, ceea ce demonstrează că Internetul joacă un rol din ce în ce mai
important în dezvoltarea ideologică şi organizaţională a reţelelor teroriste.
Radicalizarea şi recrutarea pentru Jihad se desfăşoară, în bună parte, şi prin acest mijloc,
tinerii radicali inspirându-se din ideile vehiculate pe Internet pentru a-şi crea propria versiune
asupra Islamului politic extremist. În majoritatea cazurilor, utilizatorii de Internet devin radicali
independenţi şi se angajează, din proprie iniţiativă, în acţiuni violente (autoradicalizare).
După pierderea taberelor de antrenament din Afganistan, musulmanii radicali au început să
folosească Internetul ca tabără de antrenament virtuală, materiale de studiu şi manuale în
domeniul pregătirii sau executării de acţiuni teroriste fiind relativ uşor de găsit pe Internet, ceea ce
stimulează şi accelerează apariţia de reţele de extremişti reale sau virtuale.
De asemenea, Internetul este folosit pentru derularea de atacuri electronice asupra
computerelor şi website-urilor aparţinând duşmanilor Islamului.
Al-Qaida – Baza virtuală În prezent, valenţele al-Qaida - Baza, care semnificau
coordonare organizaţională şi strategică între diferite reţele teroriste – sunt preponderent angajate
în mediul virtual, Baza transformându-se într-o mare bază virtuală de date, din care fiecare entitate
teroristă - reţea ori individ – poate extrage strategia ideologică consonantă scopurilor sale sau
informaţii detaliate privind tehnici şi metode de recrutare şi luptă.
Recrutare şi radicalizare Internetul joacă un rol important în acţiunile de radicalizare şi
recrutare ale organizaţiilor teroriste, prin crearea unui puternic impact emoţional cu ajutorul
imaginilor prezentate – cum este cazul video-clipurilor jihadiste.
Un surfer independent al web-ului poate participa direct la emoţiile, suferinţa şi lupta
musulmanilor din întreaga lume şi reacţiona pentru înlăturarea situaţiei percepută ca nedreaptă. Mai
mult, utilizatorul de Internet intră în contact cu persoane care au aceleaşi concepţii şi sunt pregătite
să adopte ideologiile radicale care justifică lupta pentru dreptate şi, mai mult, le prezintă şi soluţiile
la această problemă.
Accesibilitatea Internetului şi absenţa unei ierarhii oferă noilor participanţi şansa constituirii
unei credibilităţi şi a unui anume statut pe scena radicalismului, chiar de la o vârstă fragedă.
Chiar şi participarea femeilor la mişcările extremiste locale pare să fi fost stimulată de Internet.
Spaţiul virtual a oferit femeilor musulmane o şansă fără precedent, aceea de a participa la discuţii care, în
trecut, erau permise numai bărbaţilor.
Tinerii musulmani care se radicalizează folosesc Internetul ca sursă a justificării ideologice
pentru lupta împotriva Occidentului, în general şi utilizarea violenţei împotriva duşmanilor
Islamului, în special.
Pe măsură ce radicalizarea progresează, în tiparul comunicării se observă o schimbare: dacă
iniţial comunicarea era total deschisă, în prezent caracterul a devenit confidenţial, limitându-se la un
cerc restrâns de persoane care, pentru conspirarea legăturii, apelează din ce în ce mai specializat la
tehnici de parolare şi criptare ale comunicării.
Tabere de antrenament virtuale Internetul nu este folosit numai ca sursă de inspiraţie
ideologică sau catalizator în formarea reţelei, ci serveşte şi ca sursă de informaţii despre
tehnicile/metodele de luptă şi armament.
Manuale despre metode de luptă şi pregătire, scrise de veterani ai războiului din Afganistan
şi instructori din tabere de pregătire, au apărut pe Internet încă de la începuturile al-Qaida, oferind
numeroase detalii despre producerea de explozibili improvizaţi, aranjamentele şi facilitarea
deplasărilor, precum şi despre pregătirea clandestină a atacurilor în străinătate.
Metodele profesioniste descrise în aceste manuale au fost, în multe cazuri, copiate din
manuale militare sau ghiduri pentru ofiţerii de informaţii.
Odată cu dispariţia taberelor de antrenament din Afganistan şi, mai ales, din Pakistan şi
apariţia, în statele occidentale, a recruţilor locali neinstruiţi, nevoia unei astfel de experienţe şi
importanţa manualelor publicate pe Internet au înregistrat o dezvoltare fără precedent.
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Website-uri jihadiste
De multă vreme, Internetul reprezintă o fortăreaţă a al-Qaida, un centru pentru str|ngerea
fondurilor şi răsp|ndirea propagandei. Dar, în prezent, lumea virtuală a înlocuit în mare parte
taberele convenţionale de antrenament şi a devenit principala locaţie în care radicalii islamişti sunt
recrutaţi, antrenaţi şi trimişi să comită atacuri. Internetul, devine loc de înt|lnire pentru viitorii
terorişti, de aici termenul MySpace al-Qaida.
Centrul pentru Combaterea Terorismului de la West Point a publicat un raport în care a
susţinut că site-urile radicale au evoluat în incomodul MySpace - asemenea unui centru de reţea
socială - pentru extremişti care intenţionează să devină viitoarea generaţie de teroriştii, jefuitori şi
chiar atacatori sinucigaşi.
Ali al-Ahmad monitorizează site-urile teroriste pentru postul de televiziune CBS News. El
susţine că site-urile sunt asemenea unor magazine pentru viitorii atacatori sinucigaşi. Vorbesc cu
tine şi te iscodesc, apoi te recrutează pentru a deveni membru al-Qaida, explică al-Ahmad78.
Obiectivele website-urilor diferă de la grupare la grupare dar, în general, includ:
¾ diseminarea materialelor de propagandă;
¾ declaraţii şi revendicări de operaţiuni;
¾ comunicare/comentarii de ştiri, actualizări cu privire la unele probleme;
¾ diseminarea şi interpretarea radicală a textelor religioase;
¾ punerea la dispoziţie a unor forumuri de discuţii pentru membri şi vizitatori.
Majoritatea activităţilor extremiste islamiste de pe Internet au loc în cadrul website-urilor
generice, de exemplu Global News Network, al-Hisbah şi Bayt al-Maqdes. Ultimul site depistat este
al-Ekhlaas, ce a servit deja al-Qaida, dar şi altor grupări islamiste radicale din Irak, Somalia şi
Afganistan, pentru difuzarea de comunicate, înregistrări video şi mesaje sonore. Autenticitatea
acestor documente a fost totuţi de multe ori confirmată. Acest site nu are nimic confidenţial.
Internauţii cei mai excentrici pot să se întâlnească aici cu cei mai înverşunaţi fanatici.
În acest context, Site Intelligence Group, un centru american specializat în supravegherea
comunicaţiilor reţelei lui Usama bin Lad'n, a făcut publice ultimele ameninţări împotriva Parisului
proferate pe forumurile de discuţie ale site-ului al-Ekhlaas79.
Aceste website-uri nu sunt ale unei anumite grupări, ci sunt folosite de numeroase
organizaţii şi persoane. Unele au un homepage cu linkuri către diferite materiale jihadiste, precum
cărţi, fişiere audio/ video sau declaraţii.
Cu toate acestea, majoritatea activităţilor au loc pe forumurile jihadiste cunoscute şi sub
numele de panou de buletine (bulletin board) sau panou de mesaje (message board), pe care oricine
poate posta mesaje. Aceste mesaje pot proveni de la persoane independente sau de la reprezentanţi
ai unei grupări şi formează adesea un „lanţ”, în care răspunsurile şi comentariile urmează mesajului
original. Posting-urile includ comentarii, linkuri către fişiere audio/video ori către alte website-uri.
Pentru a putea contribui la un forum, un utilizator trebuie să se înregistreze pe site, dar
înregistrarea nu este necesară pentru a citi conţinutul multora dintre aceste site-uri. Unele forumuri
sunt deschise tuturor, iar altele sunt protejate prin parolă şi accesibile doar membrilor.
Există mii de astfel de site-uri jihadiste generale, dar într-un anumit moment doar unele sunt
populare şi afişează majoritatea mesajelor importante care circulă pe web. Website-urile jihadiste sunt
relativ stabile, funcţionând o perioadă lungă de timp, însă adresa lor de web (URL) se poate schimba,
conţinutul site-ului fiind păstrat.
Motivaţia de a participa la un site islamist variază, putând fi dată de afilierea ideologică
sau calitatea de membru al unei grupări, un interes general în chestiunile islamiste, căutarea unei
versiuni alternative de prezentare a evenimentelor sau dorinţa de a stabili legături pe Internet.
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De obicei, dacă vroiai să devii un jihadist, trebuia să-ţi iei o mască de radicalist şi să
studiezi sub conducerea unui imam extremist. Acum nu se mai procedează aşa, acum şeicii sunt pe
Internet, precum al-Zauahiri, bin Lad'n. Studiezi direct de acasă, de unul singur. Abu Hamza alMasri a spus în una dintre ultimele sale înregistrări, înainte de a fi arestat, că nu mai există nicio
bază de pregătire într-un anumit loc. Lumea însăşi este o bază de pregătire.
Unele persoane pot căuta consiliere, informaţii, instruire sau legături. Utilizatorii de Internet
pot căuta în mod deliberat materiale islamiste, pot da peste acestea accidental ori pot fi direcţionaţi
de alte site-uri sau de legături online.
Monitorizarea site-urilor jihadiste
Dacă după atentatele de la 11 septembrie 2001, forumurile jihadiste în limbă arabă se aflau
în centrul atenţiei serviciilor de informaţii, analiştilor şi cercetătorilor, în ultima vreme, dată fiind
augmentarea ameninţării reprezentată de radicalizarea musulmanilor europeni, forumurile în limbi
occidentale au devenit obiectul unei monitorizări atente.
Site-urile web care oferă, într-o anumită măsură, posibilitatea ascunderii identităţii
persoanelor care ameninţă cu operaţiuni teroriste pot fi clasificate – după criteriul utilităţii
monitorizării - astfel:
¾ Operaţionale: furnizează informaţii despre organizarea, metodele, strategiile, chiar
şi planurile grupărilor teroriste;
¾ Psihologice: oferă informaţii despre mentalitatea susţinătorilor individuali, a
simpatizanţilor şi, poate, chiar a teroriştilor;
¾ Ideologice: pot deschide o fereastră spre ideile care atrag, motivează şi inspiră
susţinătorii şi combatanţii jihadului internaţional.
La rândul ei, elaborarea unor concluzii valabile despre profilul psihologic al autorilor
mesajelor postate pe Internet are limite inerente: cei care participă la forumuri oferă informaţii
selective despre ei înşişi, informaţii despre care, de altfel, nu există nici o garanţie că sunt demne de
încredere.
În concluzie, principala utilitate a monitorizării forumurilor jihadiste constă în susţinerea
documentară a unor analize şi relevarea tendinţelor generale şi proceselor ideologice din cadrul
comunităţii online jihadiste.
Uneori, pot apare şi informaţii ce pot fi utilizate în scop operativ, în special în cadrul
dezbaterilor protejate de parolă, dar acest lucru devine din ce în ce mai rar.
Recrutarea on-line a teroriştilor sinucigaşi
Începând din 2006, au fost semnalate, în spaţiul virtual, constituirea unor site-uri de
recrutare on-line a teroriştilor sinucigaşi. Unul dintre aceste site-uri a fost creat de Comitetul pentru
Comemorarea Martirilor din cadrul Mişcării Islamice Globale, care antrenează atacatori sinucigaşi
împotriva necredincioşilor occidentali şi a sioniştilor şi care ar fi fost înfiinţat, în anul 2004, de
către Corpurile Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran. Site-ul este în limba farsi, vorbită cu
precădere în Iran, precum şi pe arii restrânse din Tadjikistan, Afganistan, Uzbekistan, Bahrein, Irak,
Azerbaidjan, Armenia şi sudul Rusiei, pagina în limba engleză fiind în construcţie.
Site-ul are o rubrică de înscriere on-line, unde candidaţii se pot înregistra pentru a fi
antrenaţi în scopul comiterii de atacuri împotriva Occidentului.
Voluntarilor le este solicitată completarea unor date, precum: numele, căsuţa electronică,
data naşterii, oraşul, numărul de telefon mobil şi motivaţia pentru care doresc să devină voluntari
sinucigaşi.
Voluntarilor, care urmează a fi contactaţi de către un reprezentant al grupării în vederea
înrolării în “garnizoanele adepţilor martiriului”, li se oferă trei opţiuni: să comită atacuri împotriva
“necredincioşilor care ocupă Irakul”, a Israelului sau scriitorului indian de confesiune musulmană
Salman Rushdie.
Se menţionează că s-au înscris aproximativ 53.900 de persoane pentru a desfăşura operaţiuni
sinucigaşe, fiind prezentate fotografii şi biografii ale noilor voluntari. De asemenea, este prezentată
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istoria atentatelor sinucigaşe şi se glorifică martiriul şi poporul palestinian, apreciat un pionier al
actelor de martiraj.
Măsuri de asigurare a autenticităţii mesajelor publicate realizate de forumurile islamiste
de pe Internet
Un site islamist, folosit frecvent de susţinătorii al-Qaida, a publicat la începutul anului 2008,
o nouă versiune a unui software de criptare, despre care afirmă că îi va ajuta pe militanţii islamişti
să îşi securizeze comunicaţiile pe Internet.
Programul Mujahideen Secrets two a fost prezentat drept primul program islamist pentru
comunicaţii sigure în reţea, cu cel mai înalt nivel tehnic de codificare. Softul, disponibil gratuit pe
site-ul Ikhlaas.org, care permite accesul numai pe bază de parolă şi care publică frecvent mesaje alQaida, este o versiune nouă a programului Mujahideen Secrets, lansat la începutul anului 2007 de
Global Islamic Media Front, grup care are legături cu reţeaua teroristă. Ediţia specială a
programului a fost dezvoltată şi publicată de Ikhlaas, pentru a-i susţine pe mujahedini în general şi
grupul Statul Islamic în Irak în particular. Eficienţa noului software, în limba arabă, nu a putut fi
testată imediat, însă experţi în probleme de securitate au avertizat că efectul distribuirii primei
versiuni în r|ndurile hackerilor islamişti şi vorbitori de arabă se poate dovedi semnificativ.
Susţinătorii reţelei al-Qaida folosesc intens Internetul pentru a difuza declaraţiile grupului,
publicate pe sute de site-uri islamiste, iar grupurile care au legătură cu reţeaua operează site-uri
proprii, care migrează frecvent din cauza măsurilor luate de furnizorii de servicii Internet.
Activitatea diviziei media a reţelei al-Qaida, as-Sahab, a devenit tot mai sofisticată în ultimii ani,
aceasta difuz|nd 97 de mesaje audio şi video electronice în 2007, faţă de numai şase în 200280.
Prin măsurile de asigurare a autenticităţi mesajelor publicate de forumurile islamiste,
furnizorii de Internet vor să prevină ca persoane neautorizate - în numele unor organizaţii/grupări să facă declaraţii false sau mărturisiri care induc în eroare sau să publice mesaje video (cum a fost
cazul mai multor revendicări şi declaraţii false atribuite Grupului Salafist pentru Predică şi Luptă
şi mujahedinilor ceceni, prin care se intenţiona provocarea cercurile islamiste).
În mediul Internet, au fost identificate instrucţiuni precise privind modalităţi de
comunicare criptată între entităţi asociate terorismului. Dificultatea identificării acestui tip de
informaţii este dată de faptul că autorii le postează pe forumuri de discuţii în limba arabă,
“mascate” la finalul unor documente care nu prezintă un interes deosebit, la prima vedere.
Forumurile reprezintă o oglindă utilă, deşi incompletă, a mişcării islamiste. Natura, în
general neverificabilă, a declaraţiilor de pe web, starea amorfă a comunităţilor virtuale şi faptul că
acestea sunt conştiente de supraveghere transformă forumurile jihadiste într-o sursă foarte bună de
informare asupra ideologiei.
Analiza conţinutului forumurilor relevă faptul că evoluţia Irakului ca principal front jihadist
a condus la mutarea accentului discuţiilor de pe aspectele abstracte referitoare la cum poate fi
desfăşurat jihadul în plan global, la detalii concrete, zilnice, referitoare la cum este jihadul purtat în
Irak. O evoluţie similară a înregistrat predominanţa materialelor audio şi video.
Analiza actualului context indică un grad înalt de coeziune ideologică, în jurul unui număr
redus de principii de bază. Forumurile subliniază tensiunile dintre evenimente şi idei, ca forţă
motrice care trasează evoluţia ideologiei jihadiste. Înainte de invazia SUA în Irak, jihadiştii nu
consideraseră acest perimetru un important câmp de luptă şi, înainte de apariţia lui Abu Mussab alZarqawi, anti-şiismul nu reprezentase o prioritate. Evenimentele au adus ambele aspecte în centrul
jihadului.
Spaţiu virtual sigur şi permanent accesibil, Internetul serveşte tuturor scopurilor şi acţiunilor
teroriste: de la daua digitală, propagandă, strângere de fonduri şi până la radicalizarea ideologică,
recrutarea, construirea reţelei, pregătirea/coordonarea acţiunilor şi atacuri informatice.
Protecţia anonimatului şi lipsa restricţiilor specifice spaţiului virtual au potenţat
globalizarea şi gradul de imprevizibilitate ale fenomenului terorist, cu posibilitatea preluării
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şi replicării modelelor ideologice radicale la nivelul fiecărui individ, concomitent cu
posibilitatea relaţionării cu reţele locale şi internaţionale reale/virtuale.
Internetul joacă un rol crucial în evoluţia ameninţării actuale reprezentate de terorismul de
factură fundamentalist islamică, fiind una dintre principalele forţe motrice ale proceselor de
radicalizare violentă. Pentru fiecare etapă a procesului de radicalizare sunt disponibile servicii
adecvate de Internet care îndoctrinează persoanele pas cu pas în spiritul ideologiei jihadiste, sub
îndrumare sau în mod independent.
Confruntate cu această nouă valenţă a ameninţării teroriste, capacitată de utilizarea
Internetului, serviciile de informaţii şi securitate şi-au adaptat eforturile şi strategiile în scopul
anticipării acţiunilor violente şi dezvoltării – în acord cu adaptarea legislaţiilor naţionale – a
schimburilor de informaţii şi mecanismelor destinate identificării şi eliminării modalităţilor de
folosire a Internetului în scopuri extremist-teroriste.
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CYBER-TERORISMUL, AMENINŢARE
LA ADRESA SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE
Dr. Teodoru ŞTEFAN∗
Dr. Cristian BARNA∗∗
Cyberterrorism can be defined as the use of information technology by terrorist groups and individuals to
further their agenda. This can include use of information technology to organize and execute attacks against networks,
computer systems and telecommunications infrastructures, or for exchanging information or making threats
electronically. Examples are hacking into computer systems, introducing viruses to vulnerable networks, web site
defacing, denial-of-service attacks, or terroristic threats made via electronic communication.

Motto: Singurul spaţiu securizat care i-a rămas
organizaţiei Al-Qaeda este spaţiul virtual. Sub acest aspect,
internetul a devenit un fenomen îngrijorător. (gen. lt. John
Abizaid)
Cyber-spaţiu şi cyber-terorism
Riscul unui atac cibernetic implică mutaţii în asigurarea securităţii internaţionale, datorită
importanţei acordate infrastructurii informatice de către elita militară şi societatea civilă. Este de
menţionat că cyber-terorismul constituie o ameninţare atipică, grupările teroriste, în scopul atingerii
obiectivelor urmărite, putând afecta infrastructura informatică guvernamentală sau a corporaţiilor
internaţionale.
Vulnerabilităţile legate de sistemele cibernetice se datorează mai multor cauze:
- prima dată apar viruşii şi abia apoi uneltele de luptă împotriva lor;
- procedurile şi practica în domeniul securităţii sunt deficitare;
- instrurirea în siguranţa computerelor este inadecvată;
- calitatea slabă a produselor software;
- cumpărarea şi programarea instalării ultimelor patch-uri de către firmele mari se face târziu
faţă de momentul apariţiei lor.81
Cu atât de multe vulnerabilităţi este de înţeles de ce există o aşa mare îngrijorare în
comunitatea internaţională despre posibilităţile producerii unui atac terorist pe Internet. Un alt lucru
ce trebuie luat în considerare este şi că eventualele succese în „Războiul global împotriva
terorismului” ar putea influenţa teroriştii să aplice şi alte metode. Coroborând cu faptul că drumul a
fost deschis de către numeroase atacuri ale hacker-ilor, că accesul la calculatoare racordate la
Internet precum şi la sursele de informare în domenii precum crearea de software a crescut
exponenţial, o atenţie mai mare acordată modalităţilor de protejare a tehnicii este recomandabilă.
Cele mai mari pericole pe care le prezintă până la urmă Internetul sunt cele legate de
informaţiile care circulă nestânjenite şi greu de verificat şi blocat. Oricine poate avea acces la
informaţii de la cum se face o bombă la cum se săvârşeşte un asasinat sau un atentat sinucigaş.
Aceste pericole au fost sesizate şi de către organele abilitate. Astfel, Bruxelles a propus în iulie
2007 ca postarea informaţiilor referitoare la construirea unei bombe pe Internet să devină un delict
în Europa.
Argumentele despre libertatea de expresie nu vor putea să stea în calea condamnării
publicării pe internet a acestui tip de informaţie care poate fi folosită de terorişti. Companiile
furnizoare de servicii de internet (ISP) riscă să fie aduse în faţa justiţiei dacă nu blochează websiteurile cu conţinut referitor la instrucţiuni despre construirea bombelor. 82 Şi nu în ultimul rând,
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Internetul poate furniza date, adrese, scheme ale diverselor instituţii, facilitând astfel teroriştilor
crearea de planuri pentru a efectua atacuri fizice împotriva acestora.
Cele mai bune practici actuale în prevenirea ciber-atacurilor şi menţinerea în funcţiune a
sistemelor de calcul ar trebui să se bazeze, ca principiu, pe următoarele proceduri standard de
operare:
- sistemele de operare şi produsele software trebuie să fie actualizate permanent;
- politicile de implementare a unor parole puternice trebuie să fie obligatorii şi aplicate de către
toţi utilizatorii sistemelor de calcul;
- sistemele de calcul trebuie să fie blocate atunci când nu sunt exploatate o perioadă de timp;
- toate serviciile care nu sunt necesare trebuie să fie dezactivate;
- produsele software de tip antivirus trebuie să fie instalate şi activate permanent, iar
actualizarea acestora să se facă permanent;
- sistemele de detecţie a intruziunilor (IDS) şi firewall-urile trebuie să fie continuu exploatate şi
utilizate în reţelele de calculatoare.83
În ceea ce priveşte cyber-terorismul, Walter Laquer afirma că „de ce să asasinezi un
politician sau să provoci victime din rândul populaţiei dacă o pertubare electronică ar produce
rezultate mult mai dramatice şi mai durabile”.84
RAND Corporation defineşte sabotajele informatice ca „acte de distrugere şi destructurare a
infrastructurilor informatice“, subliniind că ameninţarea cyber-terorismului trebuie să fie luată în
calcul în elaborarea strategiilor de acţiune antiteroristă.85
De menţionat însă că, în scopul comiterii de atacuri informatice grupările teroriste vor trebui
să-şi dezvolte capacităţi operaţionale performante. Acest tip de atacuri trebuie privite din
perspectiva utilităţii pentru grupările teroriste, în comparaţie cu atentatele teroriste „clasice” sau
cele cu arme de distrugere în masă, deoarece nu implică un număr mare de victime civile, fapt care
ar diminua resentimentele opiniei publice faţă de mijloacele de acţiune folosite de grupările teroriste
pentru a-şi face cunoscute solicitările.
Altfel, „destructurarea” cauzată de atacurile informatice ar putea avea un efect prea limitat
pentru ca grupările teroriste să-şi atingă scopurile, dat fiind faptul că actorii instituţionali vor
dezvolta strategii de combatere a acestor ameninţări, fără a se confrunta cu prea multe pierderi
colaterale.86
Pentru a testa cât de vulnerabile pot fi sistemele de calculatoare în 1997, National Security
Agency (NSA) a făcut un experiment „Eligible Receiver 1997” când o echipă de 35 de hackeri a
fost pusă să spargă şi să disturbe sistemele de securitate a SUA. Ţinta lor era baza de comandă din
zona Pacific a SUA, localizată în Hawaii. Li s-a permis să spargă orice reţea a Pentagonului,
folosind doar programe care pot fi descărcate gratuit de pe Internet dar nu li s-a permis să încalce
vreo lege americană. Au reuşit cu destul de mare uşurinţă să obţină acces la multe reţele critice ale
Pentagonului unde au putut să creeze şi să şteargă conturi, să formateze hard-disk-uri, să dea peste
cap baze de date şi chiar să închidă sisteme. Rezultatele i-au şocat pe organizatori.87 În octombrie
2002, experimentul a fost repetat, cu numele „Eligible Receiver 2003” iar concluzia a fost că este
necesară o mai mare coordonare între organizaţiile militare şi cele civile pentru a contracara o astfel
de ameninţare.
Un alt experiment interesant a fost efectuat în iulie 2002 de către Colegiul de Război Naval
american numit „Digital Pearl Harbour” şi a constat într-un atac simulat făcut de un stat care
sponsorizează terorismul împotriva unor infrastructuri critice. La final s-a concluzionat că şansele
ca aşa ceva să se întâmple sunt foarte mici, pentru că a fost nevoie de 5 ani de pregătiri şi 200
milioane de dolari, iar rezultatele atacului asupra reţelei de electricitate de exemplu au demonstrat
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că respectiva cădere de curent ar fi fost una cu care consumatorii sunt obişnuiţi ca interval de timp,
pe când atacul asupra liniilor de telecomunicaţii nu s-a extins datorită redundanţei din sistem. Cel
mai expus a fost însuşi Internetul şi sistemele structurilor financiare.88
Pentru a duce la îndeplinire atentate cibernetice, grupările teroriste trebuie să apeleze la
serviciile unor hackeri profesionişti monitorizarea acestora reprezentând o preocupare centrală a
actorilor instituţionali abilitaţi, hackerii demonstrându-şi disponibilitatea de a-şi oferi serviciile.89
Astfel, în timpul “războiului din Golf” din 1991, un grup de hackeri olandezi care au
penetrat sistemul informatic al Departamentului Apărării al SUA au încercat să-şi ofere serviciile
irakienilor, fiind însă reţinuţi de poliţia olandeză.90
Majoritatea analizelor referitoare la folosirea hacker-ilor în comiterea de atentate teroriste
subliniază facilitatea unor astfel de acţiuni, pornindu-se de la premisa că grupările teroriste pot
contracta uşor serviciile acestora, chiar şi în mod legendat, prin folosirea unor intermediari. Astfel,
hackerii pot fi angajaţi pentru a face o estimare a sistemelor informatice ale adversarilor, pentru a
identifica ţinte şi mijloace de atac cyber-terorist informaţional iar în ceea ce priveşte comiterea de
astfel de atentate grupărilor teroriste le-ar fi mult mai uşor să-şi disimuleze şi să-şi protejeze resursa
umană angrenată.91
Prin intermediul atacurilor cibernetice, grupările teroriste pot atenta la infrastructura
guvernamentală, folosindu-se de mijloace mecanice, electromagnetice sau digitale, prin
bombardarea, întreruperea legăturilor optice sau sabotarea mijloacelor tehnice de comunicaţie şi
control.
De asemenea, capacitatea hacker-ilor de a penetra sistemele informatice securizate
presupune şi spargerea codurilor unor baze de date ale unor bănci sau instituţii financiar-bancare,
precum şi sabotarea sistemelor de operare informatice guvernamentale, efectul acestora putând crea
imposibilităţi de gestionare sau suprasolicitări ale reţelei informatice, destabilizând activitatea
instituţiilor vizate.
Totodată, grupările teroriste, în afară de comiterea unor atacuri cibernetice, folosesc
tehnologia informaţională şi ca un mijloc de facilitare a comunicaţiilor şi pentru protejarea
informaţiilor şi instrucţiunilor transmise între membrii acesteia.
Conform lui John Arquilla, gruparea Afgan, compusă din experţi egipteni în tehnologie
informaţională, au pus la punct o reţea de comunicaţii prin Internet, pentru ca grupările teroriste să
poată comunica fără să poată fi interceptate sau colecta informaţii (prin accesul la sateliţi
comerciali) pentru a identifica ţinte ale unor viitoare atacuri.92
De asemenea, grupările teroriste pot utiliza atacurile cibernetice în scopul susţinerii
acţiunilor propriu-zise. Dat fiind faptul că sistemele digitale de monitorizare şi securizare devin din
ce în ce mai dependente de tehnologia informatică, un atac cibernetic reprezintă un sprijin real
pentru comiterea de atentate teroriste sau pentru fraudarea bazelor de date ale unor instituţii bancare
(clonarea de carduri, transferuri bancare fictive) sau guvernamentale (falsificarea actelor de
identitate, penetrarea sistemelor informatice guvernamentale securizate).
De exemplu, New York Times a publicat un articol despre o breşă a sistemului de securitate
informatic utilizat în aeroporturi, închisori, instituţii financiare şi ale administraţiei guvernamentale,
care permitea unor potenţiali agresori să penetreze zone cu grad ridicat de securitate, să distrugă
baze de date şi să modifice parole de acces, sistemul de urgenţă 911 fiind considerat o posibilă ţintă
pentru un atac cibernetic. Iar o paralizare a comunicaţiilor, în scopul încetinirii reacţiei în cazuri de
urgenţă, poate reprezenta un mijloc de creştere a impactului unui atentat terorist.93
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O problemă care a apărut în Japonia a ridicat şi mai multe semne de întrebare. În martie
2000 Departamentul Poliţiei Metropolitane din Japonia a raportat că un software procurat de ei
pentru a ţine evidenţa a 150 de vehicule ale poliţiei care includeau şi vehicule nemarcate a fost
developat de către gruparea teroristă Aum Shinrykyo. Până a fost descoperită breşa informatică,
gruparea teroristă reuşise să obţină date secrete despre traseele a 115 mijloace de transport în
comun.94
Cel mai cunoscut exemplu de atentat cyber-terorist a fost comis de Internet Black Tigers, o
ramură a grupării teroriste Mişcarea de Eliberare a Tigrilor Eelamului Tamil, care a blocat serviciile
de poştă electronică a majorităţii ambasadelor sri-lankeze pentru o perioadă de două săptămâni.95
Deşi în arealul informaţional, distincţia dintre atentate teroriste şi disfuncţiile uzuale ale
sistemelor informatice, hacking sau spionaj este dificil de realizat, actorii instituţionali trebuie să
creeze scenarii ale potenţialelor agresiuni de acest gen, în scopul identificării şi anihilării
ameninţării cyber-teroriste.
Cyber-Jihad?
Un alt aspect în legătură cu informaţiile ce se găsesc pe Internet e cel referitor la propaganda
pe care grupările teroriste pot să şi-o facă. Teroristii au cunoştinţe avansate de utilizare a
Internetului ca metodă de propagandă, de instruire sau organizare, subliniază Centrul Simon
Wiesenthal, în cel de-al patrulea raport anual al său privind „Terorismul digital”. „Teroriştii au
cunoştinţe avansate de utilizare a tehnologiilor Internetului”, a explicat rabinul Abraham Cooper,
autorul raportului, într-o reuniune publică în Congresul american. Raportul menţionează peste 7000
de site-uri, bloguri, forumuri de discuţii care au legatură cu terorismul islamic. „Realitatea ar putea
depăşi aceste date”, se arată în raport.96
Relevant este schimbul de replici dintre jihadişti, reperat de Institutul SITE pe unul din
forumurile de discuţii ale Al-Qaeda: unul din membri întreabă cum poate să pună singur la cale o
operaţiune teroristă. I se răspunde că este mai eficientă acţiunea unei celule de minim două-trei
persoane: „Recomandabilă este o celulă virtuală, adică un spaţiu de comunicare între grupul de fraţi
musulmani, via internet. Este mult mai sigur aşa, şi - la început – nici unul nu va şti identitatea
celuilalt. Abia după stabilirea unui raport de încredere reciprocă şi după vizionarea unor înregistrări
video de instructaj, se va produce întâlnirea fizică şi executarea operaţiunii pe teren“.97
Să luăm cazul organizaţiei teroriste Hezbollah, pentru care tastatura este o armă la fel de
importantă în „războiul pentru inimi şi minţi” ca şi puşca de asalt, rachetele şi explozivii. În afară de
aceasta luptă, Hezbollah foloseşte Internetul şi pentru a menţine legături puternice între capii
organizaţiei, reţeaua de membri şi publicul larg, pentru „know-how-ul” necesar operaţiilor şi chiar
pentru a primi donaţii. Hezbollah a început să folosească Internetul la sfârşitul lui 1990. După
august 2006 site-urile organizaţiei au fost upgradate foarte mult, atât din punct de vedere
tehnologic, al numărului dar şi al conţinutului. Actualmente are între 15 şi 20 de site-uri cu o temă
propagandistică unificată, cu o audienţă diversificată, în cinci limbi (arabă, engleză, franceză, farsi
şi ebraică).
Site-urile sunt interactive şi oferă posibilitatea ascultării de emisiuni ale radioului Hezbollah
Radio Nur şi al televiziunii Al Manar. Temele proeminente de pe site-urile Hezbollah sunt
referitoare la impunerea organizaţiei libaneze ca fiind legitimă, la prezentarea ei ca fiind
câştigătoare a războiului cu Israelul, cultul personalităţii liderilor, legitimizarea terorismului prin
ideologiile jihad-ului şi incitări violente împotriva Israelului, a mişcării sioniste a SUA şi a
Vestului.98
„Interfada” a apărut în opinia specialiştilor la sfârşitul anului 2000, cand conflictul din
Orientul Mijlociu a "explodat" şi în varianta electronică şi se consideră că "detonatorul" l-a
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reprezentat capturarea a trei soldaţi israelieni de catre luptătorii şiiti libanezi, moment în care
“procesul de pace” a încetat şi s-a declanşat Intifada Al-Aqsa. Până în decembrie 2000 sute de
atacuri au fost săvârşite de către hackerii pro-Israel precum de cei pro-Palestina pe întreg cuprinsul
globului (incluzând atacurile ce au afectat websiturile Parlamentului Palestinian, Ministerul de
Externe al Israelului precum şi Bursa din Tel Aviv).
Factorii abilitaţi să monitorizeze activitatea site-urile radicalilor islamisti semnalează o
recrudescenţă a îndemnurilor la "razboiul sfant" în varianta on-line. Islamistii radicali afirmă ca
reţeaua informatică a SUA este destul de vulnerabilă. Printre serviciile publice vitale, "controlate"
în mod digital, se află reţeaua electrică, sistemele de transport şi retelele de transmisii.
După 11 septembrie 2001 şi invazia Afganistanului de către forţele militare conduse de
Statele Unite, mare parte din infrastructura Al-Qaeda a fost distrusă. În acest context, noua armă a
organizaţiei teroriste a devenit internetul, folosit ca instrument de comunicare, precum şi ca
modalitate de diseminare online a informaţiilor şi manualelor de instructaj terorist. Patru ani mai
târziu, Al-Qaeda devenea prima organizaţie teroristă care, la adăpostul internet-cafenelelor,
jihadiştii au creat pe internet noua locaţie pentru instructaj terorist, pentru diseminarea informaţiilor
şi pentru propagandă, înlocuind locaţiile fizice din Afganistan distruse de trupele americane.
După distrugerea locaţiilor fizice din Afganistan, urmare ofensivei americane din decembrie
2001, spaţiul virtual a devenit un fel de sanctuar şi refugiu securizat al membrilor reţelei Al-Qaeda.
Jihadiştii încearcă să depăşească, în spaţiul virtual, obstacole (precum forţele militare şi de poliţie)
de care s-ar lovi în spaţiul fizic. „Teroriştii au înţeles că, folosind internetul, câştigă timp şi spaţiu“,
conform lui John Arquilla, cel care a folosit pentru prima dată, în urmă cu zece ani, termenul de
netwar („război electronic“). La rândul său, Bruce Hoffman, expert în terorism al RAND
Corporation, subliniază că „Internetul oferă organizaţiei teroriste un sanctuar virtual la scară
globală“.
Cotidianul american Washington Post a dat publicităţii un raport special intitulat „E-Qaeda“,
care cuprinde o analiză, operată de experţi, a modului în care organizaţia teroristă utilizează media
electronică pentru a-şi răspândi mesajul, pentru a recruta noi adepţi sau pentru a-i instrui să comită
acte teroriste. Potrivit analistului pe probleme de terorism, Evan Kohlmann, Al-Qaeda depinde de
internet pentru suport tactic şi instructaj, bazându-se pe anonimatul şi flexibilitatea de a opera, pe
care spaţiul virtual le oferă. S-a demonstrat că celulele din Qatar, Egipt şi Europa, care organizaseră
atacuri teroriste, au utilizat internetul în planificarea acţiunii lor.
Astfel, mişcarea jihadistă globală iniţiată de Al-Qaeda a devenit un fenomen coordonat via
internet, iar serviciile secrete s-au dovedit ineficiente în blocarea accesului online al organizaţiei
teroriste. Al-Qaeda a reuşit să construiască o vastă bibliotecă virtuală cu materiale de instructaj
terorist, precum şi forumuri de discuţii unde, în permanenţă, experţii organizaţiei răspund la
întrebări legate de prepararea otrăvurilor, fabricarea bombelor artizanale, trecerea frontierei dintre
Siria şi Irak fără a fi reperat, împuşcarea soldaţilor americani etc.
De pildă, celula Al-Qaeda din Arabia Saudită a lansat, în 2004, revista online „Muaskar alBattar“ în care se formula un apel către potenţialii recruţi jihadişti de a utiliza internetul: „Fraţi
mujahedini, pentru a vă alătura cauzei şi a participa la taberele de antrenament, nu trebuie să
călătoriţi către alte state. De la casele voastre, puteţi porni executarea programului de instructaj,
conectaţi fiind la internet“. În iunie 2005, pe siteul unuia dintre liderii Al-Qaeda, Mustafa
Setmariam Nasar, a fost postat un document în limba arabă de 15 pagini - în fapt, un ghid de
fabricare a armelor biologice.
Un indice al amploarei pe care a luat-o reţeaua teroristă la nivelul spaţiului virtual este
numărul paginilor web de factură jihadistă. Gabriel Weimann, profesor la Universitatea din Haifa
(Israel), urmăreşte de peste opt ani siteurile teroriste şi a constatat că, de la 12 siteuri, în 1997, s-a
ajuns la 4500 în 2005. „Internetul este reţeaua care face legătura între toate celulele Al-Qaeda şi
comunităţile de credinţă islamică (Umma). Comunitatea virtuală a internetului oferă o platformă de
manifestare pentru Umma“, afirmă Gabriel Weimann.
Rebecca Givner Forbes, de la Centrul de cercetare a terorismului, a ajuns la concluzia că
mare parte din operaţiunile descrise în manualele de instructaj postate pe unul din siteurile Al380

Qaeda (Global Islamic Media Front), au fost puse în practică în Afganistan. Manualele sunt extrem
de explicite, incluzând chiar şi o listă a statelor occidentale de unde se pot achiziţiona materiale
explozibile: Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie. De asemenea, o serie de celule
jihadiste s-au format on line, reunind islamişti din colţuri diferite ale globului.
Combaterea cyber-terorismului
Felul cum privesc autorităţile problema este exemplificat printr-un caz recent din Marea
Britanie. Astfel, trei persoane care aveau legături cu Al-Qaida au fost condamnate în total la 24 de
ani de închisoare după ce au incitat la terorism prin intermediul Internetului. Cei trei creaseră siteuri cu ajutorul unor cărţi de credit furate şi cu identităţi false, pentru a face propagandă Al-Qaida,
dar şi pentru a cere decapitarea unor cetăţeni occidentali. Printre alte aspecte unice ale cazului,
detectivii au declarat că doi dintre ei nu s-au întâlnit vreodată, ei comunicând doar prin intermediul
Internetului.
SUA consideră cyber-terorismul ca o ameninţare la adresa securităţii naţionale, alocând
resurse semnificative pentru combaterea acestui fenomen chiar dacă, din considerente economice şi
tehnologice, capacitatea guvernului american de a proteja infrastructura informatică (mai ales în
ceea ce priveşte activitatea comercială) este limitată. În plus, normele şi valorile democratice care
protejează drepturile cetăţeneşti reprezintă un factor suplimentar de îngreunare a acţiunilor de
monitorizare a ameninţării teroriste din spaţiul virtual.
La rândul său, comisarul european pentru Justiţie, Franco Frattini, după ce Estonia a fost
victima a 128 de cyber-atacuri coordonate, a prezentat la Strasbourg măsuri pentru optimizarea
luptei contra cyber-criminalităţii în UE.
În urma deciziei de a demola o statuie a „soldatului sovietic eliberator”, Estonia s-a
confruntat cu un val fără precedent de atacuri informatice, care au vizat site-urile oficiale ale
guvernului, parlamentului şi preşedinţiei, precum şi alte site-uri relevante din această ţară.
Concluzia a fost că atacurile contra Estoniei au fost susţinute, coordonate şi concentrate pe aceste
ţinte oficiale. Estonia a cerut ajutorul NATO, ca ţară membră, în urma atacului informatic venit din
Rusia. Responsabilii estonieni au cerut NATO să clasifice această activitate ca atac terorist şi să
acţioneze ca atare. Atacurile, deşi s-a stabilit că veneau din Rusia, se pare că au fost generate de
hackeri ruşi animaţi de sentimente naţionaliste. Kremlinul a negat vehement orice legătură cu
autorii atacurilor. Responsabilii NATO au recunoscut că trebuie să fie puse la punct proceduri şi
tehnologii care să prevină astfel de atacuri sau să permită răspunsuri pe măsura acestora.
Experţii în domeniu susţin că cyber-terorismul se dezvoltă la nivel internaţional, dar
guvernele sunt prea puţin active în a se proteja faţă de această ameninţare crescândă. John
Negroponte a declarat că cyber-terorismul va deveni o problemă din ce în ce mai mare, pe măsură
ce aceste tehnologii se răspândesc.
Fara a se pronunta asupra originii "acestei acţiuni concertate pentru a paraliza un stat",
Frattini a subliniat că European Network and Information Security Agency (ENISA), monitorizează
acest tip de evenimente.
Directiva privind păstrarea datelor de trafic deja este puternic contestată de alte state ca
Irlanda sau Slovenia care au atacat-o la Curtea Europeană de Justiţie, sau în Germania unde este
atacată ca fiind neconstituţională şi nu trebuie sa preluam o directivă fara comentarii, daca credem
ca ea nu este în regulă avind în vedere legislaţia naţională.
Ministerul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei din România pregăteşte o lege prin care
amprenta oricărei convorbiri telefonice efectuate de pe un telefon mobil să fie păstrată un an de zile.
Acelaşi lucru se va întâmpla cu mesajele de tip sms sau cu e-mail-urile.
Textul de lege propus este fără echivoc în ceea ce priveşte stabilirea obligaţiilor numai în
ceea ce priveşte datele de trafic, excluzând în mod expres conţinutul comunicaţiilor de la scopul
acestui act. Datele pot fi folosite doar pentru anumite infracţiuni, numite grave în textul legii şi care
99

http://www.serverhousing.ro
Li, Ben, Cyberterror and Civil Rights. Is freedom the cost of online safety?, Gauntlet Publication Society, 2001,
www.ucalgary.ca.

100

381

sunt precizate explicit infracţiunile prevăzute în art. 2, lit. b) din “Legea nr. 39 din 21 ianuarie
2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate” şi pentru cele prevăzute de “Legea
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”. Această definiţie tranşează o serie de
discuţii din Parlamentul European privind proiectul directivei şi categoria infracţiunilor pentru care
accesul la datele de trafic este permis.
De asemenea, în data de 25 martie 2008, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a adoptat
hotărârea privind aprobarea Structurii şi a Regulamentului de Funcţionare ale Serviciului Român de
Informaţii. Un rezultat concret al transformării structurale şi funcţionale este reprezentat de
constituirea în cadrul Serviciului Român de Informaţii a Centrului Naţional CYBERINT, având
misiunea asigurării capabilităţilor de prevenire, protecţie, reacţie şi management al consecinţelor în
situaţia unor atacuri cibernetice. Centrul va oferi platforma de colaborare a instituţiilor din cadrul
sistemului de securitate naţională cu responsabilităţi în domeniu şi interfaţa de cooperare cu
structurile similare din cadrul NATO.
Concluzii
Internetul constituie o sursă documentară inepuizabilă pentru terorişti. Forumuri de discuţii,
news-grupuri, documente disponibile online sunt tot atâtea modalităţi de stocare şi diseminare a
informaţiilor cu caracter terorist: cum să fabrici o bombă artizanală, cum să prepari o otravă, cum să
te deplasezi într-o ţară arabă, fără a fi reperat, sau cum să împuşti un soldat american. În aceste
condiţii, treptat, spaţiul electronic se va materializa într-o „universitate formatoare de luptători ai
jihad“. Fenomenul terorist a ajuns să fie dirijat prin internet, în sensul că acest serviciu de
comunicare în masă a devenit un vehicul de transmitere a informaţiilor şi al schimbului de
informaţii între membrii unei grupări teroriste.
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CERCETĂRI PRIVIND PERCEPŢIA TERORISMULUI
DE CĂTRE POPULAŢIA ROMÂNIEI
Dr. Constantin ROMANOSCHI∗
Constantin STOICAN∗∗
The anticipation of public response to extreme threats or events that endanger their lives, corporal integrity
and assets, as well as public capability to meet and recover after violent acts associated to terrorism (resilience) are of
ever growing concern for the responsibility factors, much more so as knowledge in this field is still limited.
Understanding the way social representations operate to mediate public perception of risks represents a first step in
reconsidering the approach on communication and elaboration of plans and policies for interventions in risk situations.
The paper presents some conclusions resulting from the investigation of a random sample of Bucharest’s population
using the focus group method.

I. Introducere
Situaţia internaţională actuală pune în evidenţă un mediu de securitate caracterizat printr-un
grad relativ ridicat de instabilitate, în care îşi găsesc expresia noi şi multiple riscuri şi ameninţări.
Actele asociate terorismului, ce pot afecta securitatea naţională, se preconizează a rămâne
pe mai departe unele dintre cele mai violente forme de manifestare a acestui context tensionat,
cauzând pierderea vieţii, a integrităţii corporale sau a bunurilor unui număr tot mai mare de
persoane102. Cetăţeanul simplu a încetat a mai fi o victimă colaterală, devenind o ţintă predilectă
a grupărilor care promovează terorismul, în special prin accentuarea consecinţelor de natură
socială.
La nivelul actual de cunoaştere, efectele psihologice produse populaţiei nu pot fi, încă,
determinate calitativ şi cantitativ, cu suficientă acurateţe103; teama indusă de ameninţările continue,
multiplicată prin mijloacele de informare, este de natură a influenţa percepţia populaţiei şi a crea o
reprezentare socială a fenomenului terorist, marcată de permanenţa şi iminenţa ameninţării, precum
şi a diversităţii formelor de manifestare a acesteia.
În acest context, comportamentul populaţiei, determinat de astfel de percepţii sau
reprezentări, poate provoca tulburări însemnate la nivelul vieţii economice, sociale şi familiale,
generând daune, chiar mai mari decât cele produse în mod direct de actele asociate terorismului,
potenţând, în felul acesta, efectele perturbatoare urmărite de promotorii violenţei.
Identificarea răspunsului publicului la ameninţările sau evenimentele extreme, în scopul
anticipării acestuia, interesează tot mai mult factorii de răspundere din majoritatea statelor membre
NATO şi UE, ceea ce demonstrează că această temă depăşeşte preocupările locale, punctuale, şi
tinde să se impună ca o prioritate a cercetării de profil, în vederea fundamentării viitoarelor strategii
de prevenire şi combatere a fenomenului terorist104.
Ca şi consecinţă firească, pe plan naţional, s-a iniţiat primul proiect de cercetare pe această
problematică105: „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din România la situaţiile de
risc asociate terorismului şi crimei”, o abordare complexă şi interdisciplinară, prin intermediul
căreia se doreşte a fi determinate dimensiunile multiple, ce descriu răspunsul publicului la
ameninţarea sau la desfăşurarea unor acte de mare violenţă, asociate terorismului şi crimei
organizate.
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În felul acesta, se poate afirma că România s-a racordat şi ea la sistemul de preocupări
şi acţiuni orientate către înţelegerea modului în care reprezentările sociale operează, pentru a
media percepţia publicului asupra riscurilor, ca prim pas în reconsiderarea abordărilor
comunicării şi a elaborării planurilor şi politicilor pentru intervenţii în situaţii de risc.
Pregătirea unor intervenţii eficiente şi realiste, din punct de vedere al manifestării factorului
uman, nu mai poate fi realizată decât pe baza unei bune cunoaşteri a reacţiei populaţiei afectate, în
contextul unor ameninţări sau acte asociate terorismului şi crimei organizate.
Reacţiile oamenilor sunt dependente, printre altele, atât de percepţia pe care şi-o
formează asupra riscurilor, cât şi în legătură cu instituţiile abilitate să prevină şi să combată
aceste fenomene. Autorităţile, ca de altfel şi experţii, au criterii de evaluare a riscurilor ce se
deosebesc de cele ale populaţiei, deoarece sunt influenţate în mod diferit de factorii subiectivi şi
obiectivi care le condiţionează opţiunile.
În concluzie, experienţa de până acum arată că, în pofida opiniilor calificate, într-o situaţie
de criză, percepţia publicului asupra riscurilor rămâne decisivă în determinarea reacţiei acestuia,
fapt care se constituie într-un motiv suficient de puternic pentru a focaliza şi aprofunda cercetările
asupra populaţiei.
II. Aspecte metodologice
Reprezentările sociale se constituie într-un element cheie pentru a înţelege modul în care se
formează percepţiile populaţiei legate de terorism.
În viziunea lui Serge Moscovici „reprezentările sociale sunt entităţi aproape tangibile. Ele
circulă, se încrucişează şi se cristalizează neîncetat în universul nostru cotidian, prin intermediul
unui cuvânt, al unui gest sau al unei întâlniri, impregnând majoritatea raporturilor sociale a
obiectelor produse sau consumate, a comunicărilor interschimbate” 106.
În felul acesta, reprezentările sociale pot fi „măsurate” şi interpretate în context social,
educaţional şi cultural, dar şi din perspectiva raporturilor cetăţenilor cu instituţiile responsabile şi cu
mass-media.
De altfel, mass-media s-a dovedit a fi principala modalitate prin care populaţia României şi-a
consolidat percepţiile legate de fenomenul terorist, ţinând seama de faptul că, pe teritoriul ţării, nu
au avut loc atentate sau ameninţări majore de natură teroristă, ori care să fie cunoscute de public cu
o asemenea conotaţie.
Prezenta lucrare îşi defineşte ca scop general evidenţierea opiniilor, convingerilor şi a
reacţiilor de răspuns latente, care circumscriu universul semantic al reprezentării terorismului,
atacului terorist sau riscului de atac terorist, în context social şi instituţional, prin investigarea
unor grupuri reprezentative de adulţi din Bucureşti, selectaţi şi intervievaţi de echipa de
cercetători107, urmărindu-se următoarele obiective:
• Configurarea reprezentării sociale a fenomenului terorismului, de la definirea
ameninţărilor generale la care este expusă România şi a măsurii în care terorismul se numără printre
ameninţările percepute în mod spontan de către populaţie, cu evidenţierea dimensiunii latente, care
structurează universul semantic al noţiunii, şi până la surprinderea gradului de înţelegere de către
participanţii la focus grupuri a fenomenului terorist.
• Identificarea ameninţărilor percepute de populaţie, legate de actele asociate terorismului
(cu referire la: motivaţia unor posibile atacuri teroriste, a principalelor ţinte de interes în România
etc.) şi a factorilor care determină creşterea sau scăderea riscurilor.
• Definirea aşteptărilor publicului privind instituţiile statului cu responsabilităţi în
domeniul prevenirii şi combaterii actelor teroriste, prin evidenţierea capacităţii populaţiei de
identificare a instituţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, dar şi a nivelului de încredere în acestea,
precum şi a factorilor care o generează.
• Identificarea tendinţelor de răspuns ale populaţiei, în cazul ameninţării sau desfăşurării
unor acte asociate terorismului, care implică riscul pierderii vieţii, integrităţii corporale sau a
106
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Serge Moscovici, Psihologia socială sau Maşina de fabricat zei, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
Măsurarea efectelor.

384

bunurilor cetăţenilor. În acest sens, au fost vizate aspecte precum: răspunsul populaţiei la
ameninţarea teroristă, percepţia gradului şi a modului de implicare a publicului în astfel de situaţii,
identificarea aşteptărilor faţă de autorităţi, precum şi a factorilor care contribuie la depăşirea situaţiei
(rezilienţa).
În conformitate cu principiile metodologice de cercetare în ştiinţele sociale, pentru atingerea
obiectivelor enunţate, s-a optat pentru interviul de tip focus grup. Soluţia aleasă reprezintă o tehnică
de anchetă sociologică, bazată pe interviul semistructurat la nivel de grup, prin intermediul căreia
se pot colecta date de tip calitativ despre anumite reprezentări sociale, modele mentale şi
comportamentale ale grupurilor supuse investigaţiei exploratorii.
Studiul s-a desfăşurat la nivelul a şapte grupuri, formate din adulţi, selectaţi aleatoriu, cu
respectarea reprezentativităţii pe criteriile de gen (sex), vârstă şi nivel de educaţie.
Observaţie
În legătură cu rezultatele ce vor fi comunicate, lucrarea de faţă îşi propune obiective limitate
la prezentarea unei sinteze a răspunsurilor oferite de participanţii la focus grup, ce ţin de
reprezentarea socială a diverselor aspecte conexe problematicii terorismului, fără a face analize
interpretative sau corelative cu grad mare de generalitate, deoarece metoda folosită este calitativă
şi exploratorie şi conduce la un grad de reprezentativitate ce nu permite extinderea concluziilor la
întreaga populaţie.
III. Rezultatele cercetărilor privind percepţia
terorismului de către populaţia României
1. Configurarea reprezentării sociale a fenomenului terorismului
Referitor la evaluarea reprezentării sociale a fenomenului terorismului, au fost cercetate
aspecte cum ar fi: categoriile de ameninţări la care este expusă România, aprecierea nivelului
general al ameninţărilor teroriste, percepţia asupra noţiunii de terorism, realizarea portretului
teroristului şi motivaţia acestuia de a iniţia şi participa la atentate.
Astfel, ameninţările generale la adresa României, menţionate de respondenţi, pot fi incluse
în două mari categorii: ameninţări interne şi ameninţări externe. Ameninţările interne se
concentrează pe aspecte ce ţin preponderent de situaţia economică, socială şi politică actuală a
României, iar cele externe sunt în concordanţă cu principalele teme ce preocupă opinia publică
internaţională (încălzirea globală, globalizarea, libera circulaţie etc), dar şi cu anumite teme
conflictuale cu ţările vecine, cum ar fi construirea canalului Bîstroe, sau a unor subiecte cu
rezonanţă istorică negativă, ca în cazul Ungariei.
Deşi la acest moment al interviului nu era vizată ameninţarea teroristă, cea mai mare
parte a participanţilor a ţinut să precizeze că terorismul nu reprezintă o ameninţare imediată
pentru România, iar argumentele aduse în favoarea acestei afirmaţii sunt:
- România nu este o miză importantă pentru organizaţiile teroriste.
- România are o politica externă echilibrată faţă de ţările arabe (!).
Cu toate acestea, cei care percep totuşi riscul unor atacuri teroriste, în prezent şi mai ales în
viitor, îşi bazează opinia:
a) fie pe consecinţele angajamentelor militare şi politice internaţionale ale României:
- intrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană;
- implicarea României în diverse teatre de operaţiuni (Irak, Afganistan);
- staţionarea trupelor americane pe teritoriul României.
b) fie pe scăderea eficacităţii structurilor de protecţie specializate ale statului, ceea ce
conduce la intrarea în ţară a unor persoane care ar putea genera astfel de atentate:
- libera circulaţie a persoanelor;
- lipsa de eficienţă a serviciilor secrete, a armate şi a poliţiei.
c) fie pe o viziune fatalist-globalizantă:
- atacurile teroriste s-au petrecut în multe locuri din lume, deci se pot petrece la fel de bine şi
la noi.
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Asocierile pe care le fac respondenţii şi le conturează percepţia asupra noţiunii de terorism
ar putea fi grupate în următoarele categorii:
- descrieri şi imagini ale acţiunilor de tip terorist şi ale mijloacelor folosite: crime (împotriva
civililor), explozii, agresiuni, războaie, violenţe, distrugeri, masacre, luare de ostatici,
bombe, arme, kamikaze, sinucideri, turnurile gemene, etc.;
- motivaţii ale actelor teroriste: fanatism, extremism, religie diferită, manipulare, considerente
politice şi economice (bani, petrol), revoltă;
- reacţii emoţionale declanşate de atacurile teroriste: teamă, frică, spaimă, teroare, panică,
nesiguranţă;
- exemple cunoscute de atacuri teroriste: atacurile de la 11 septembrie 2001, atacurile din
Spania, atacurile de la Londra etc;
- indivizi sau grupări teroriste: arabi, musulmani, Al Qaeda, Bin Laden, ETA, IRA, grupări
kurde, clanuri mafiote, Hamas, persoane care au atacat studenţii în colegiile sau
universităţile americane.
Reprezentarea fenomenului terorismului pare a fi modelată într-o măsură semnificativă de
stereotipurile din presă şi de producţia cinematografică, fiind subliniate exclusiv valenţele
negative, fapt explicabil, în anumite limite, prin efectele războiului psihologic, purtat prin massmedia.
Aceleaşi stereotipuri ar putea explica o situaţie aparent paradoxală. Astfel, deşi percepţia
majorităţii respondenţilor este că în România nu au avut loc acţiuni care ar putea fi definite ca şi
acte teroriste, totuşi, în această categorie sunt introduse episoade precum: evenimentele din 1989,
mineriadele, răpirea celor trei jurnalişti români sau ameninţările cu bombă de la unele licee
bucureştene.
În concordanţă cu aceste asocieri, definirea noţiunii de terorism, în aprecierile
respondenţilor, a pus în evidenţă câteva elemente conceptuale specifice, precum:
-

recurgerea la violenţă (împotriva civililor);
caracterul organizat al grupărilor teroriste;
existenţa unor motivaţii şi a unor scopuri nedeclarate pe care teroriştii sau grupările
teroriste le urmăresc;
- prezenţa unor agenţi de influenţă care promovează fanatismul, îndoctrinarea şi extremismul
în rândul membrilor grupărilor teroriste;
- unele precepte filosofice sau religioase.
Din răspunsuri se conturează şi principalele caracteristici ale „portretului” teroristului; astfel,
acesta este descris ca având, în esenţă, trăsături de ordin psihologic şi moral şi, doar în plan
secundar, trăsături fizice. Caracteristicile identificate pot fi grupate în câteva categorii:
- Structură a personalităţii definită de inconsistenţă, de lipsa unui filtru personal şi a
discernământului, caracter influenţabil. Teroristul apare ca o persoană influenţabilă, fără
conştiinţă de sine, transformat într-un robot / o maşină de ucis, un instrument, o victimă a
îndoctrinării, manipulării şi a controlului. Totodată, transpare, însă, o distincţie între
teroriştii care planifică şi organizează atentatele (inteligenţi, pregătiţi, educaţi, strategi) şi cei
ce le execută ori constituie o „masă de manevră” sau „carne de tun”;
- Manifestarea frustrării, a violenţei, furiei, răutăţii, teroristul fiind perceput ca un răzvrătit, o
persoană complexată, care nu acceptă sistemul din care face parte, un om fără scrupule;
- Dezechilibrul psihic şi tulburările de comportament, motivate în principal de faptul că
teroristul se naşte ca om normal, însă devine terorist prin îndoctrinare, acţiunile sale fiind
rezultatul educaţiei prin care i se inoculează idei şi convingeri de nezdruncinat. În felul
acesta, capătă valenţele fanatismului, este „fixat” pe o singură idee, pe un singur adevăr,
pentru care este dispus să-şi sacrifice chiar viaţa, inclusiv prin sinucidere;
- Aspectul fizic, fapt menţionat de un număr foarte mic de respondenţi, se orientează către
unele elemente definitorii, precum: barba, îmbrăcămintea specifică arabilor, unele elemente
de mimică ce indică o stare emoţională specifică (ochii pierduţi, transpirat, panicat), cu o
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bună pregătire fizică, uneori însoţit de bagaje (o posibilă influenţă a atentatelor de la
Londra).
În ceea ce priveşte aprecierea motivaţiei teroriştilor şi a scopurilor urmărite, opiniile
participanţilor la focus-grupuri pot fi împărţite, în proporţii egale, în cinci categorii:
1. Fanatism dobândit prin educaţie;
2. Act coordonat de oameni cu putere financiară;
3. Influenţa religioasă;
4. Fenomen geo-economic sau socio-politic;
5. Practică a persoanelor bolnave psihic.
Interpretarea acestor cinci categorii poate oferi o imagine de ansamblu a fenomenului
terorismului, a modului în care participanţii la focus-grupuri îşi reprezintă acest fenomen, deoarece
el este evidenţiat în cadrul grupurilor prin exemple concrete.
Între prima şi a treia categorie, participanţii diferenţiază între un fanatism care nu este
construit pe principii religioase, adepţii urmărind materializarea unui deziderat în spiritul căruia au
fost educaţi, comparativ cu alţi terorişti, ce militează exclusiv pentru concepţiile lor religioase.
Categoriile a doua şi a patra sunt într-o anumită relaţie, dar se diferenţiază ca reprezentare;
astfel, cea de-a doua categorie: “act coordonat de oamenii cu putere financiară” se referă în mod
deosebit la mercenariat şi la crima organizată, în timp ce, prin “fenomen geo-politic sau socioeconomic” s-a înţeles terorismul internaţional şi lupta pentru putere a marilor naţiuni.
2. Identificarea ameninţărilor percepute de populaţie referitor la actele asociate
terorismului, precum şi a factorilor care determină creşterea sau descreşterea riscurilor
Pentru a se reuşi surprinderea mai fină a percepţiei riscurilor unor posibile atentate, s-a
aprofundat motivaţia unor ameninţări teroriste în România, existentă în percepţia respondenţilor,
fapt ce a completat şi sistematizat răspunsurile de la obiectivul anterior de cercetare, adăugându-se
şi alte argumente elocvente. Astfel, opiniile emise de participanţi se menţin în jurul ideii potrivit
căreia România nu este în prezent expusă unui risc major, imediat, de atac terorist, dar, într-o
proporţie mică, ar putea exista şi o asemenea posibilitate, generată de o serie de factori, precum:
– Expunerea prin sprijin acordat acţiunilor SUA;
– Absenţa resurselor care să garanteze o reacţie promptă în situaţii de atac terorist
(facilitatea atacului);
– Poziţia strategică a României, prin intrarea în marea familie europeană;
– Tendinţa generală a terorismului de a face victime;
– Prezenţa în ţară a unor personalităţi care ar putea constitui ţinta unor atacuri teroriste.
Date fiind aceste aprecieri, răspunsurile participanţilor indică trei categorii de surse ale
riscurilor de natură teroristă:
1. Situaţii de risc care sunt percepute a avea originea în exteriorul ţării, deşi deciziile sunt
ale conducerii naţionale (intrarea în UE, intrarea în NATO, participarea la misiuni militare
externe, precum şi faptul că România este vizitată de o serie de personalităţi vizate de atacuri
teroriste);
2. Vulnerabilităţi interne (lipsa resurselor umane sau materiale care să contracareze
ameninţările de terorism);
3. Existenţa unui risc global, bazat pe ideea că teroriştii nu aleg, ci doar valorifică
oportunităţi, astfel încât terorismul se produce oricum şi poate fi întâlnit oriunde, chiar şi în
România.
În legătură cu ţintele pe care le urmăresc teroriştii în România, participanţii au prezentat opinii
similare, atenţia lor concentrându-se în primul rând în sfera oamenilor de decizie din stat şi a
instituţiilor în cadrul cărora aceştia activează:
– locurile aglomerate (metrou, şcoli, aeroporturi, mall-uri);
– bazele militar;
– obiectivele cu valoare simbolică etc.
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În sinteză, răspunsurile la această întrebare explică alegerea ţintelor din două perspective:
una orientată pe oamenii „importanţi” şi cealaltă pe populaţia civilă.
Referitor la creşterea riscului de atac, respondenţii indică tot factorii de risc, deja menţionaţi,
fără a se putea decela o anumită dinamică a fenomenului. Printre factorii care ar reduce riscul, a fost
enumerat şi cel ce priveşte educaţia de securitate a populaţiei, una din preocupările de actualitate la
nivelul tuturor statelor angrenate în lupta cu terorismul.
3. Definirea aşteptărilor publicului privind instituţiile statului cu responsabilităţi în
domeniul prevenirii şi combaterii actelor teroriste
Aşteptările publicului privind instituţiile responsabile deschid două teme principale de
analiză, şi anume: nivelul de cunoaştere al acestor instituţii, împreună cu rolul lor în prevenirea şi
combaterea terorismului, precum şi încrederea pe care o au în acestea.
Un prim pas în acest sens se referă la cunoaşterea de către populaţie a „actorilor” ce trebuie să
intervină în caz de atac terorist şi a modalităţii în care aceştia ar trebui să acţioneze. Pe această linie,
participanţii la focus-grupuri indică trei roluri (ce definesc şi aşteptările lor):
– entităţi pregătite să intervină;
– instituţii abilitate să elimine cauzele şi nu efectele;
– organizaţii specializate în prevenţie, prin informarea populaţiei.
Entităţile abilitate să prevină riscul de atentat terorist sunt cele faţă de care aşteptările sunt
previzibile: SRI, „Serviciile Secrete”, Poliţia, Armata, SIE, Salvarea, Pompierii, Comandamentul
pentru Situaţii de Urgenţă, NATO, SPP, Brigada Antitero, Preşedinţia, dar şi comitete naţionale de
combatere a terorismului ori politicieni.
Cea mai potrivită instituţie este considerată a fi SRI, care, alături de Armată, ar trebui să fie
responsabilă şi cu prevenţia şi informarea populaţiei.
Rolurile entităţilor menţionate în abordarea intervenţiei antiteroriste, deşi oarecum confuze, se
pot totuşi conexa la trei situaţii, definite de respondenţi, astfel:
– dacă este răpit un necunoscut, trebuie să intervină toată lumea;
– dacă este răpit un demnitar, trebuie să intervină SRI, poliţia, SPP, SIE;
– în cazul unei valize abandonate la metrou, se va apela 112.
În mod evident, pentru ca populaţia să comunice şi să colaboreze eficient cu instituţiile
responsabile, în cazul ameninţărilor sau atacurilor teroriste, este necesar să existe un anumit nivel de
încredere în acestea. Astfel, pe linie de prevenire se bucură de încredere: SRI, Serviciile Secrete,
Armata, SIE şi SPP.
În ceea ce priveşte contracararea, actorii învestiţi cu încredere sunt mult mai diverşi: SRI,
Armata, trupele DIAS, Parlamentul, organizaţiile mondiale, populaţia civilă. Cea mai mică
încredere în prevenire şi contracarare este acordată Armatei şi Poliţiei.
Se observă că, la nivelul grupurilor investigate, Poliţia nu este percepută ca având un rol
marginal în combatere, iar Armata apare, în egală măsură, atât în cazul încrederii, cât şi al
neîncrederii, fapt ce ar pune în evidenţă o oarecare confuzie în rândul respondenţilor, cu privire la
misiunile acestei instituţii.
4. Identificarea tendinţelor de răspuns ale populaţiei în cazul ameninţării sau desfăşurării
unor acte asociate terorismului şi crimei
Acest obiectiv de cercetare se referă la identificarea şi descrierea principalelor cunoştinţe şi
categorii de răspuns ale populaţiei, în eventualitatea unor ameninţări sau atacuri teroriste,
încercându-se astfel relevarea elementelor de bază ale structurării rezilienţei populaţiei din
România.
Un număr semnificativ de respondenţi consideră că populaţia trebuie educată în spirit civic,
în respectul faţă de autorităţi şi al încrederii în capacitatea lor de intervenţie şi rezolvare a unor
posibile situaţii de criză. De altfel, analiza răspunsurilor a pus în evidenţă o tendinţă generalizată de
plasare a responsabilităţii intervenţiei doar în aria de acţiune a autorităţilor (“există nişte oameni
care primesc bani pentru asta”). Cu toate acestea, chemarea la încredere pare mai degrabă
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declarativă, cât timp interviurile pe tema responsabilităţii populaţiei civile au evidenţiat, dincolo de
obiectivul imediat urmărit, o serie de aspecte ce contrazic mesajul anterior, cum ar fi faptul că „nici
populaţia civilă, dar nici serviciile secrete sau alte instituţii, cu responsabilităţi în domeniul ordinii
publice şi siguranţei naţionale, nu sunt cu adevărat pregătite pentru a preveni şi combate cu
eficienţă fenomenul terorist”.
Aşadar, se observă că, odată cu adâncirea analizei, apare o diferenţiere între aprecierile
globale privind încrederea şi cele privind capacitatea reală de acţiune a unor instituţii, fapt ce
trebuie aprofundat, în scopul stabilirii unei explicaţii exacte la această reacţie aparent paradoxală.
Pe ansamblu, respondenţii au subliniat existenţa a două mari categorii de răspuns acţional
în faţa unei ameninţări directe:
- Un răspuns instinctual ( fugă, panică, punerea la adăpost a propriei persoane şi a bunurilor
proprii);
- Un răspuns raţional-umanitar (acordarea primului ajutor, evitarea răspândirii panicii).
În cazul în care răspunsurile au fost de tip raţional-umanitar, participanţii la focus grup au
subliniat faptul că vor rămâne la locul producerii unui atac terorist doar până la venirea
autorităţilor. Din momentul preluării responsabilităţilor gestionării crizei de către autorităţi,
participanţii au declarat că vor părăsi Bucureştiul.
Cei care s-au încadrat în tipul de răspuns instinctual au declarat că vor fugi din zona afectată
şi că, doar după ce vor fi siguri de dispariţia oricărui pericol, pentru propria persoană sau pentru
familii, vor încerca să-i ajute şi pe ceilalţi.
Referitor la primele lucruri pe care cred că le-ar face, dacă în zona de rezidenţă sau
serviciu ar avea loc un atentat terorist, opţiunile declarate relevă faptul că, în marea lor majoritate,
respondenţii şi-ar concentra atenţia asupra propriei familii, bunurilor familiei şi propriei persoane,
încercând să evite panica şi haosul. De asemenea, încercarea de evitare a panicii este îndreptată
uneori tot în direcţia protecţiei personale, în sensul eficientizării propriei evacuări din zona afectată.
În concluzie, se delimitează foarte clar opinia potrivit căreia autorităţile trebuie să fie cele
implicate direct în rezolvarea situaţiei, iar populaţia, chiar dacă doreşte să ajute, trebuie să încerce
să nu afecteze organizarea şi eficienţa forţelor specializate. Indiferent de poziţia adoptată, cei
intervievaţi au subliniat necesitatea stopării sau minimalizării sentimentului de panică, deoarece
„prin panică se poate amplifica rezultatul unui atac terorist”.
Chestionaţi asupra modalităţii de a ajuta autorităţile în cazul unui atac terorist, subiecţii
prezintă, în general, răspunsuri dezirabile, considerând că semenii lor se vor implica în mod
activ, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea expresă a acestora, prin:
- furnizarea de informaţii referitoare la producerea respectivei situaţii;
- participarea efectivă la operaţiunile de salvare a victimelor;
- ajutor la degajarea locului.
Dincolo de aceste acţiuni concrete, cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că principalul
ajutor pe care cetăţenii l-ar putea oferi autorităţilor constă în respectarea indicaţiilor furnizate de
acestea şi implicarea în acţiuni comune, sub comanda celor în măsură să ia decizii în domeniu. În
caz contrar, există riscul ca unii oameni să dorească să se implice în activităţi de susţinere a
instituţiilor statului, dar, din lipsa coordonării şi a informaţiilor necesare, ar putea să provoace mai
multe daune decât efecte pozitive.
Există şi opinii mai nuanţate, în care sentimentul de autoconservare ar reduce numărul celor
ce s-ar implica imediat. Instinctele de tip biologic par a fi mai puternice, conform opiniei
participanţilor, decât normele sociale, astfel încât, principala reacţie în asemenea momente va fi
determinată de necesitatea de a se pune la adăpost şi a acorda ajutor, cu precădere, membrilor de
familie.
Nu în ultimul rând, sunt semnalate o serie de caracteristici negative atribuite poporului
român, care au fost evidenţiate în alte situaţii de criză, cu care s-a confruntat ţara noastră, situaţii
care au impus implicarea autorităţilor. Lipsa unei conştiinţe sociale suficient de puternice,
coroborată cu pasivitatea inoculată cetăţenilor în perioada comunistă, când orice iniţiativă personală
era blocată de ideologia specifică regimului, le permite oamenilor să rămână nepăsători, în cazul
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situaţiilor de criză majoră cu care se confruntau, ba chiar să submineze eforturile desfăşurate de
autorităţi.
Principalele măsuri la care se aşteaptă respondenţii din partea autorităţilor, pentru a ajuta
populaţia să facă faţă situaţiilor de criză generate de un atac terorist, se pot grupa în două categorii:
- înainte de atac: informare, instruire şi pregătire a populaţiei de către instituţii abilitate şi în
mod special de către Preşedinţie (!).
- după atac: delimitarea locului, gestionarea crizei, prin acordarea asistenţei medicale, şi
ajutorul psihologic.
În ceea ce priveşte modul în care oamenii reuşesc să-şi revină după un atentat şi ce anume
îi ajută să depăşească situaţia, opinia dominantă este că, oamenii depăşesc relativ greu situaţiile
critice, dar că, în funcţie de vârstă refacerea este diferită:
– oamenii în vârstă, îşi revin mai greu,
– oamenii tineri se mobilizează mai rapid şi îşi revin cu mult mai uşor.
În privinţa rezilienţei, se constată că este necesar să se facă apel la consilierea psihologică,
românul să fie educat să meargă la psiholog. De asemenea, oamenii reuşesc să-şi revină şi prin
resurse proprii, ajutaţi, în principal, de rude şi prieteni. Astfel, părinţii, familia şi prietenii sunt
persoanele la care oamenii apelează pentru a-şi reveni din situaţii critice majore (cutremure,
inundaţii, atac terorist).
În general, respondenţii nu reuşesc să diferenţieze bine situaţia de ameninţare de cea de
atac terorist, fapt ce se traduce printr-o oarecare confuzie cu privire la rolul persoanelor şi a
instituţiilor abilitate să intervină.
Participanţii la focus grup sunt de acord cu responsabilităţile populaţiei civile în prevenirea
terorismului numai la nivel ideatic, considerând că populaţia României nu este, la ora actuală,
capabilă să-şi asume astfel de responsabilităţi. Cauzele acestei stări de fapt sunt multiple, cele mai
multe referindu-se la: tradiţie, trăsăturile caracteriale, neîncrederea în autorităţile cu
responsabilităţi în domeniul ordinii publice, educaţia, nivelul intelectual.
Reacţia proprie în faţa unui atac terorist este generalizată. Astfel, cei mai mulţi dintre
subiecţi au considerat că oamenii, din cauza instinctului de conservare, ar fugi în caz de pericol.
Panica, deşi este conştientizată la nivelul subiecţilor, reprezintă totuşi efectul imediat al unui atac
terorist.
Alţi respondenţi se referă la o dimensiune pragmatică a implicării în evenimentele produse,
fiind accentuat impactul benefic al comportamentului raţional şi organizat în desfăşurarea
evenimentelor.
Totodată, „difuzia de responsabilitate” poate oferi o explicaţie suplimentară a reacţiei de
autoprotecţie excesivă, în detrimentul implicării. Astfel, cu cât numărul celor care sunt martori ai
unui atentat terorist va fi mai mare, cu atât aceştia se vor implica în mai mică măsură.
Problema credibilităţii unor instituţii a fost şi aceasta invocată ca şi motiv de a reduce
sprijinul pe care oamenii ar fi dispuşi să-l acorde. Astfel, este de presupus că, nivelul ridicat al
încrederii populaţiei în instituţiile responsabile în combaterea terorismului, poate determina un grad
mai mare de implicare.
Ca o notă distinctă, se evidenţiază reticenţa de a apela la consiliere psihologică, generată de
mentalitatea românilor care, se tem să nu fie etichetaţi drept “nebuni”, dacă apelează la psiholog. O
nuanţare referitoare la această ultimă concluzie este aceea că tinerii din grupurile studiate sunt mai
deschişi faţă de opţiunea de a apela la un psiholog în situaţii critice, traumatizante. Totuşi, şi cei
tineri şi cei mai în vârstă au fost de părere că, în situaţii foarte grave, ajutorul de specialitate, al
psihologului, ar fi foarte necesar şi util.
Rezultatele evidenţiate de studiul menţionat în această comunicare, pe baza
intervievării celor şapte grupuri de persoane, sunt deosebit de utile pentru identificarea unor
probleme ce trebuie aprofundate printr-o cercetare specializată, care să evalueze, în final,
nivelul rezilienţei populaţiei din România.
Evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001, ca şi cele care au urmat în Spania sau
Anglia, aveau să creeze un nou cadru, este adevărat, nedorit, dezvoltării conceptului de rezilienţă.
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Privind retrospectiv, reacţia populaţiei în cazul actelor teroriste din SUA (2001) şi Anglia
(2005) a fost în esenţă diferită, fapt care a născut imediat justificate întrebări. Dacă în SUA,
aeronavele au fost blocate la sol timp de trei zile, cu reluarea traficului la parametrii anteriori după
luni de zile (timp în care amploarea măsurilor de protecţie adoptate de structurile abilitate şi reacţia
de teamă a populaţiei, în utilizarea pe mai departe a aeronavelor, au multiplicat dramatic efectele,
mult peste nivelul scontat de terorişti), în cazul atacurilor asupra mijloacelor de transport din
capitala Marii Britanii, sistemul de transport a fost redeschis imediat ce a fost restabilit, iar
populaţia şi-a reluat obişnuinţele de transport, fără a fi înregistrate fluctuaţii notabile108.
Aceste două tipuri de reacţie, sub forma unor comportamente fundamental diferite, sunt
atribuite tocmai manifestării acestei caracteristici numită „rezilienţă” şi care descrie capacitatea
populaţiei de a face faţă actului terorist şi a se reface după consumarea acestuia. O populaţie cu
un nivel ridicat al rezilienţei este în mai mică măsură afectată de acţiunea teroristă, ceea ce
contribuie în mod direct la descurajarea acesteia.
Aşadar, nivelul rezilienţei trebuie evaluat şi în cazul României, pentru ca sistemul de
protecţie antiterorism să-şi completeze panoplia de mijloace de acţiune, să devină mai eficace şi să
se integreze în direcţiile moderne de combatere a acestui flagel contemporan, care este terorismul.
Investigarea reprezentării sociale a diverselor aspecte conexe problematicii terorismului
reprezintă un pas necesar către atingerea acestor obiective.
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POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ŞI APĂRARE – MĂSURI CONCRETE
LUATE ÎMPOTRIVA EXTINDERII TERORISMULUI INTERNAŢIONAL
Dr. Ion-Aurel STANCIU∗
Although the vast majority of Muslims in Europe are not involved in radical activities, Islamist extremists and
vocal fringe communities that advocate terrorism exist and reportedly have provided cover for terrorist cells. Germany
and Spain were identified as key logistical and planning bases for the September 11, 2001 attacks on the United States.
The March 2004 terrorist bombings in Madrid have been attributed to an Al Qaeda-inspired group of North Africans.
UK authorities have named four British Muslims as the perpetrators of the July 2005 terrorist attacks on London; in
August 2006, British law enforcement arrested several British Muslims suspected of plotting to blow up airliners flying
from the UK to the United States.
The November 2004 murder of Dutch filmmaker Theo van Gogh brought the issue of Islamist extremism in
Europe to the forefront of European political debate. Van Gogh, an outspoken critic of the treatment of women in Islam,
was killed by a 27-year-old Dutch citizen of Moroccan descent and a follower of radical Islam. Since the murder, many
European officials and social commentators have proclaimed that multiculturalism in Europe has failed.
European governments have also sought to contain Islamist extremists and counter terrorists by tightening
security measures and reforming immigration and asylum laws.

Din analiza evenimentelor şi evoluţiilor de pe întreg continentul european rezultă cu claritate
faptul că riscurile şi ameninţările din partea reţelelor terorsit-extremiset şi ale crimei organizate sunt
în continuă creştere cu tendinţe şi evoluţii clare de extinderee către estul continentului.
Europa de Est devine astfel ţintă a terorismului internaţional alături de Europa de Vest, unde
acest flagel se manifestase cu mult timp înainte.
Introducere
Configuraţia actuală a mediului internaţional de securitate înregistrează ca principală
ameninţare terorismul, reconsiderarea strategiilor şi politicilor naţionale de securitate – după
atentatele de la 11 septembrie 2001 - fiind direct conectată identificării celor mai viabile soluţii de
prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste.
Conceptualizarea şi operaţionalizarea unei reacţii echilibrate şi eficiente de ripostă
antiteroristă s-au raportat elementelor ce particularizează sistemul internaţional succesor al lumii bipolare - natura fluctuantă a distincţiei între securitatea internă şi cea internaţională şi, complementar
acestui proces al globalizării insecurităţii, existenţa "statelor slabe" („weak states”) şi a "statelor
eşuate" („failed states”) - surse de export al instabilităţii şi mediu propice dezvoltării reţelelor
teroriste internaţionale, precum şi multiplicarea actorilor non-statali care contribuie la întărirea
reţelelor bazate pe extremism religios şi ideologic.
În plan doctrinar, atât Strategia Europeană de Securitate (European Security Strategy EES), cât şi Strategia Americană de Securitate Naţională(National Security Strategy - NSS)
identifică cinci ameninţări primare pentru securitatea comunităţii internaţionale: terorismul
internaţional, proliferarea sistemelor de arme de distrugere în masă, conflictele regionale, statele
eşuate („failed states”), crima organizată. Interdependente şi inter-relaţionate, aceste ameninţări
de securitate, identificate într-o proporţie variată în diferite zone ale lumii, se transformă în
ameninţări globale care reclamă o acţiune concertată, unitară a societăţii internaţionale
contemporane.
Ameninţarea teroristă este majoră: entităţile teroriste exploatează carenţele instituţionale,
democraţiile neconsolidate sau sistemele corupte, scopurile politice putând fi realizate prin
resuscitarea unor revendicări de natură religioasă sau etnică.
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Limitele previzibile ale ariei de manifestare a terorismului - tradiţional alocată unei
zone/regiuni conflictuale deschise - au dispărut în ultimii ani, atentatele teroriste de la Madrid (11
martie 2004) şi Londra (7 iulie 2005) impunând tendinţa extinderii ţintelor vizate de terorişti în
afara arealului beligerant, concomitent cu autonomizarea entităţilor teroriste locale, prin replicarea
modelului acţional, independent de apartenenţa structurală la o ierarhie tip organizaţie sau reţea
teroristă.
Potenţialul de risc este dat, în această nouă ecuaţie, atât de imprevizibilitatea şi şocul major
al violenţei actului terorist, cât mai ales de potenţarea operaţională a entităţilor teroriste locale, în
alte spaţii decât zonele de conflict care polarizau importul de terorişti (Kashmir, Irak, Cecenia,
Afganistan, Bosnia).
Apariţia şi operaţionalizarea celulelor teroriste independente în spaţiul european sunt în
mod specific determinate de reducerea perioadei de tranziţie de la o ideologie moderată la una
radicală/teroristă. Radicalizarea comunităţilor moderate islamice din Europa generaţia a-3-a
favorizează recrutarea de noi membri de către organizaţiile teroriste, crescând riscul producerii
unor atentate în ţările Uniunii Europene, ţări unde multe dintre acestea şi-au creat deja bazele
logistice necesare.
Pe acest fond, concluziile analizelor de specialitate - fundamentate de evaluările serviciilor
de informaţii naţionale - au impus celeritatea adoptării unor măsuri majore, mai ales în domeniul
prevenirii terorismului, care pun în evidenţă:
• prioritatea informaţiei şi importanţa vitală a cooperării inter-agenţii;
• necesitatea reconsiderării şi fundamentării strategiilor/politicilor naţionale pe
evaluări care să identifice elementele esenţiale ale evoluţiilor şi naturii factorilor
de cauzalitate şi regenerare ale fenomenului terorist;
• preponderenţa componentei preventive a măsurilor de combatere a terorismului,
care se regăseşte atât în consolidarea cooperării internaţionale, cât şi în asigurarea
unui necesar echilibru între măsurile de contracarare a acţiunilor teroriste şi
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, ca valori intrinseci ale
democraţiei;
• necesitatea modificării şi adaptării legislaţiilor naţionale prevederilor
Convenţiilor internaţionale şi regionale în domeniu, dar şi evoluţiilor
fenomenului terorist, în sensul înăspririi măsurilor punitive şi al includerii
specifice în câmpul infracţional sancţionat al actelor de susţinere financiară şi
propagandistică a terorismului;
• necesitatea revizuirii/adaptării competenţelor serviciilor speciale şi a celor de
aplicare a legii;
• valorizarea complementară a domeniilor activităţii antiteroriste - legislativ,
economic, politic, informativ, operaţional şi tehnologic.
• schimbarea mentalităţii şi evoluţia de la principiul „need to know” la principiul
„need to share”.
În plan tactic-operaţional, transpunerea acestor concluzii s-a materializat în eficientizarea
coordonării eforturilor naţionale a instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu şi, în special a
serviciilor de informaţii şi securitate naţională, după 11 septembrie 2001 fiind înfiinţate peste 20 de
Centre naţionale şi regionale antiteroriste, structuri analitice şi operaţionale esenţiale în mecanismul
ripostei antiteroriste. Adaptate evoluţiilor rapide şi complexe ale fenomenului terorist, aceste centre
asigură valorificarea contribuţiei analitice - prioritară şi semnificativă a serviciilor de informaţii
naţionale - elimină suprapunerile şi angajarea unor competenţe concurente şi fac posibilă
transmiterea operativă a fundamentării unei eventuale decizii în plan operaţional.
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană nu este, în prezent, ameninţată de conflicte de tip clasic (constând în
atacuri armate pe scară largă), în schimb o serie de alte ameninţări asimetrice îşi conturează
potenţialul şi obiectivele, fiecare dintre ele fiind greu predictibile şi relativ difuze, ceea ce le face
mai dificil de descoperit, monitorizat şi contracarat.
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Spre deosebire de NATO, care nu face distincţie între cazurile de agresiune armată şi
atacurile teroriste (în data de 12 septembrie 2001 fiind activat pentru prima dată în istoria sa
articolul V privitor la apărarea colectivă şi declarându-se război global terorismului), Uniunea
Europeană, prin proiectul de Tratat Constituţional, face această diferenţă: cooperarea în domeniul
apărării se aplică cazurilor de agresiune armată şi se supune prevederilor Articolului 511 din Carta
Naţiunilor Unite, în vreme ce, în cazul unor atentate teroriste, devine operaţională clauza de
solidaritate. Aceasta prevede că "Uniunea şi statele membre au obligaţia să acţioneze întrunit, în
sprijinul solidarităţii, dacă un stat membru este obiectul unui atac terorist sau victima unui
dezastru natural sau produs de om". În aceste situaţii, sunt mobilizate toate resursele Uniunii
Europene, inclusiv cele militare, pentru:
• prevenirea ameninţărilor teroriste pe teritoriul Uniunii Europene;
• protejarea populaţiei şi a instituţiilor de atacuri teroriste;
• acordarea de asistenţă statelor membre pe teritoriul cărora a avut loc un atac
terorist sau un dezastru.
Acţiuni legislative întreprinse la nivelul Uniunii Europene
Reacţia Uniunii Europene, după atentatele de la 11 septembrie 2001, a fost rapidă, globală şi
unanimă, statele membre convenind, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Europei din 21
septembrie 2001, asupra unui Plan de acţiune privind:
- consolidarea cooperării judiciare şi poliţieneşti, cu instaurarea mandatului de arestare
european şi definirea comună a terorismului;
- identificarea teroriştilor/suspecţilor de terorism pe teritoriile statelor UE şi stabilirea unei
liste comune a organizaţiilor teroriste;
- crearea, în cadrul Europol, a unei comisii de specialitate antiteroriste care să colaboreze cu
omologii din SUA;
- punerea în aplicare a tuturor convenţiilor internaţionale în domeniul antiterorist şi
elaborarea unei convenţii generale împotriva terorismului internaţional;
- identificarea şi eliminarea surselor de finanţare a terorismului, pornind de la extinderea
Directivei privind spălarea banilor şi a Deciziei-cadru referitoare la îngheţarea fondurilor;
- consolidarea securităţii transporturilor.
Începând cu octombrie 2001, la nivelul Uniunii Europene a fost realizat un număr important
de acţiuni în scopul combaterii terorismului şi prevenirii achiziţionării, reţinerii şi folosirii de
fonduri sau bunuri de către astfel de organizaţii, care urmează Convenţiei europene privind
reprimarea terorismului (Strasbourg, 1997) şi Protocolului de amendare a Convenţiei (Strasbourg,
mai 2003), astfel:
a) Protocolul pentru Convenţia de asistenţă mutuală în chestiuni infracţionale dintre statele
membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliului Europei, la 16 octombrie 2001, în
conformitate cu articolul 34 din Tratatul Uniunii Europene.
b) Directiva 2001/97/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei, din 4
decembrie 2001, prin care se amendează Directiva 91/308/EEC referitoare la prevenirea folosirii
sistemului financiar în scopul spălării banilor.
c) Poziţia Comună a Consiliului Europei din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de
măsuri specifice pentru combaterea terorismului.

1

"Nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectivă în
cazul în care se produce un atac armat împotriva unui membru al Naţiunilor Unite, până când Consiliul de Securitate va
fi luat măsurile necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Masurile luate de membri în executarea
acestui drept de autoapărare vor fi aduse imediat la cunoştinţa Consiliului de Securitate şi nu vor afecta în nici un fel
puterea şi îndatorirea Consiliului de Securitate, în temeiul prezentei Carte, de a înteprinde oricând acţiunile pe care le va
socoti necesare pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale”.
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d) Reglementarea Consiliului Europei nr. 2580/2001, din 27 decembrie 2001, referitoare la
anumite măsuri restrictive îndreptate împotriva unor anumite persoane şi entităţi în vederea
combaterii terorismului (cu amendările ulterioare).
e) Reglementarea Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002 din 27 mai 2002 privind
impunerea unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu
Osama bin Laden, reţeaua Al-Qaida şi Talibanii şi abrogarea Reglementării Consiliului nr.
467/2001 (cu amendările ulterioare).
f) Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene 2002/475 din 13 iunie 2002 privind
combaterea terorismului.
g) Directiva Consiliului din 28 ianuarie 2003 referitoare la comerţul intern şi manipularea
pieţei (folosirea ilegală a pieţei).
h) Decizia Consiliului nr. 2005/671/JHA din 20.09 2004 privind schimbul de informaţii şi
cooperarea în lupta împotriva terorismului.
i) Poziţia Comună a Consiliului nr. 2005/427/CFSP din 06.06.2005 care actualizează
Poziţia Comună 2001/931/CFSP privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea
terorismului.
Pe aceeaşi linie se înscrie şi adoptarea, în 2005, de către Comitetul de Miniştri al Consiliului
Europei, a trei noi convenţii:
- Convenţia privind prevenirea terorismului care vizează sporirea eficienţei instrumentelor
internaţionale existente în materie de prevenire şi combatere a acestui fenomen;
- Convenţia cu privire la spălarea de bani, depistarea, confiscarea unor produse interzise şi
finanţarea terorismului - fiind o actualizare a unui text din 1990. Noul document prevede că
terorismul nu mai este finanţat numai prin spălarea de bani, ci şi din activităţi legale;
- Convenţia cu privire la lupta împotriva traficului de fiinţe umane – vizează prevenirea
acestei activităţi sub toate formele.
Strategia de Securitate a Uniunii Europene
Strategia de securitate a Uniunii Europene - adoptată în decembrie 2004 – identifică
terorismul ca una dintre cele mai importante ameninţări la adresa intereselor Uniunii Europene şi
subliniază necesitatea adoptării unor programe concrete de măsuri pentru combaterea terorismului,
urmând direcţiile de acţiune stabilite prin Declaraţia privind combaterea terorismului a Consiliului
Europei (25-26 martie 2004) pentru implementarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în
acest domeniu.
Din punct de vedere al securităţii europene, se remarcă, în special, trei ameninţări:
1. Terorismul internaţional - care reprezintă o ameninţare strategică. Europa a devenit
atât o ţintă, cât şi o zonă de operaţiuni a terorismului internaţional. S-a constatat o diversificare a
activităţilor teroriste desfăşurate atât de reţele consacrate, cât şi de persoane independente,
neafiliate la organizaţii specifice.
Uniunea Europeană - ca entitate - nu reprezintă subiectul unei ameninţări specifice din
partea Al Qaida şi/sau asociaţii săi, aceste entităţi teroriste constituind, însă, o ameninţare pentru
statele membre, percepute ca "inamici ai Islamului" şi desemnate drept "ţinte Legitime" dată fiind
implicarea lor în Irak sau Afganistan.
2. Proliferarea armelor de distrugere în masă - până la începutul anilor '90, tratatele
internaţionale şi controlul exporturilor strategice au determinat o limitare a răspândirii acestor
arme, dar în prezent are loc o diseminare periculoasă a acestora, mai ales în zona Orientului
Mijlociu. Răspândirea tehnologiei rachetelor purtătoare va amplifica instabilitatea şi va crea
Europei o serie de riscuri suplimentare.
3. Existenţa unor structuri statale slabe (failed states) şi amplificarea crimei organizate
- în unele părţi ale globului - Somalia, Liberia, Afganistan, Bosnia şi Herţegovina, Serbia,
Muntenegru, Kosovo -, existenţa unor structuri statale slabe, conflictele civile şi accesul la arme au
permis consolidarea poziţiilor crimei organizate, sprijinirea traficului de droguri sau a celui de
fiinţe umane constituind ameninţări ta adresa securităţii statelor respective.
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În iunie 2004, Uniunea Europeană a redactat un Plan global de acţiune împotriva
terorismului, incluzând şapte obiective strategice.
• întărirea consensului internaţional şi accentuarea eforturilor comunităţii internaţionale
pentru combaterea terorismului;
• Restrângerea accesului teroriştilor la resursele financiare şi economice;
• Dezvoltarea mijloacelor organismelor Uniunii Europene şi ale statelor membre pentru
identificarea teroriştilor, anchetarea şi urmărirea penală a acestora, împiedicarea atentatelor
teroriste;
• Asigurarea securităţii transporturilor internaţionale şi eficienţa sistemului de control la
frontiere;
• Dezvoltarea capacităţii Uniunii Europene şi a statelor membre de a face faţă
consecinţelor unui atentat terorist;
• Contracararea factorilor care contribuie la alimentarea terorismului şi la creşterea
numărului adepţilor săi;
• Dirijarea acţiunilor de reiaţii externe ale Uniunii Europene spre ţări terţe a căror
capacitate de combatere a terorismului trebuie întărită.
Pentru a consolida coerenţa strategică şi politică a acestor obiective şi acţiunilor de
materializare, Uniunea Europeană le-a regrupat la sfârşitul lui 2005 în patru mari paliere ale unei
strategii globale; asigurarea laturii preventive, mai ales prin împiedicarea acţiunilor de recrutare de
noi terorişti; asigurarea unei mai bune protecţii a potenţialelor ţinte; dezorganizarea reţelelor
existente; ameliorarea capacităţilor de reacţie şi de gestionare a consecinţelor atentatelor teroriste.
Începând cu anul 2004, Uniunea Europeană a dezvoltat direcţiile stabilite prin Declaraţia
privind combaterea terorismului prin câteva documente specifice elaborate de Comisia Europeană:
1. ''Protecţia infrastructurii critice în lupta împotriva terorismului"
2. ''Pregătirea şi gestionarea consecinţelor în lupta împotriva terorismului''
3. "Prevenirea, pregătirea şi răspunsul ia atacurile teroriste"
4. ''Prevenirea şi lupta împotriva finanţării terorismului"
Programul Haga privind asigurarea libertăţii, securităţii şi justiţiei, adoptat în cadrul
Reuniunii Consiliului european din 4-5 noiembrie 2004 stabileşte politicile Uniunii Europene
pentru perioada 2005-2010 pe dimensiunile menţionate, în domeniul prevenirii şi combaterii
terorismului fiind subliniată importanţa cooperării între serviciile de informaţii şi a celor de
securitate naţionale pentru asigurarea securităţii Uniunii în ansamblu.
Cooperarea dintre serviciile de informaţii naţionale este reglementată în cadrul Uniunii
Europene prin Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC), cat şi Justiţie şi Afaceri Interne JAI (în prezent, denumirea acestui pilier este "Cooperarea poliţiei şi justiţie in materie penală").
La nivelul Uniunii Europene, există patru mari agenţii de securitate: Joint Sifuation Centre
(SITCEN), Intelligence Division of the Military Staff (INTDIV), European Union Satllite Centre
(EUSC) şi Europol.
Strategia Uniunii Europene privind combaterea terorismului
Strategia Uniunii Europene privind combaterea terorismului, aprobată de miniştrii de Interne
şi de Justiţie ai statelor membre în decembrie 2005, fixează ca obiectiv strategic "combatQrea
globală a terorismului, pentru a avea o Europă mai sigură şi pentru a permite oamenilor să se bucure
de tibefîate, securiiate şijusîiţie", pentru realizarea acestuia fiind stabilite următoarele obiective
politice pentru statele membre:
• Prevenirea atragerii de noi adepţi din rândul populaţiei şi eliminarea factorilor care ar
putea să conducă spre radicalizare sau recrutare
• Protecţia populaţiei şi a infrastructurii în vederea reduceri vulnerabilităţilor în faţa unui
atac terorist prin asigurarea securităţii, inclusiv a infrastructurii critice
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• Disrupere - urmărirea internaţională a teroriştilor şi aducerea !or în faţa justiţiei, prin
dejucarea planurilor !or, distrugerea reţelelor de sprijin, combaterea susţinerii financiare şi
logistice
• Ripostă - pregătirea gestionări şi minimalizări consecinţelor unui atac terorist, prin
crearea de capacităţi de evaluare a ameninţărilor teroriste şi coordonarea eficientă a operaţiuni!or
de intervenţie contrateroristă
Pentru realizarea obiectivelor politice, au fost concepute patru categorii de măsuri:
• întărirea capabilităţilor naţionale - prin folosirea celor mai bune metode pentru a
perfecţiona capacităţile naţionale în culegerea de informaţii
• facilitarea cooperării europene - cooperarea prin schimbul de informaţii între statele
membre şi serviciile de informaţii şi stabilirea unor mecanisme eficiente care să faciliteze
cooperarea.
• dezvoltarea capacităţii colective - asigurarea capacităţii de înţelegere şi răspundere
colectivă în vederea preveniri şi combateri ameninţării teroriste
• promovarea parteneriatului internaţional - cooperarea cu alte state decât cele ale Uniunii
Europene, cu organizaţii neguvernamentale internaţionale şi ţările din lumea a treia în vederea
combaterii terorismului
În scopul prevenirii recurgerii la terorism şi împiedicării apariţiei unei generaţii viitoare de
terorişti, Uniunea Europeană a elaborat o Strategie de combatere a radicalizării şi recrutării în
vederea comiterii de actelor de terorism.
Pornind de la evidenţa că radicalizarea şi recrutarea în vederea comiterii de acte de terorism
trebuie combătute în primul rând de statele membre, la nivel naţional, regional şi local, activitatea
desfăşurată la nivelul Uniunii Europene, în specia! contribuţia Comisiei Europene, poate asigura un
cadru important care să contribuie la coordonarea politicilor naţionale, la schimbul de informaţii şi
ia stabilirea unor bune practici.
În Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu referitoare la
"Recrutarea teroriştilor: prezentarea factorilor care contribuie la radicalizarea violentă"
(Bruxelles, 3 octombrie 2005) se precizează că "radicalizarea violentă este fenomenul prin care
anumite persoane îmbrăţişează opinii, puncte de vedere şi idei care pot duce la acte de terorism,
aşa cum sunt ele definite în articolul 1 din Decizia-cadru privind combaterea terorismului".
Pe linia disruperii activităţii teroriste, Uniunea Europeană urmăreşte:
• Urmărirea internaţională a teroriştilor, împiedicarea planurilor teroriste, anihilarea
reţelelor şi a activităţilor de recrutare în vederea comiterii de acte teroriste, blocarea fondurilor şi a
materialelor folosite în atacuri şi aducerea teroriştilor în faţa justiţiei, respectând în acelaşi timp
drepturile omului.
Evaluarea ameninţărilor şi elaborarea politicilor comune de contracarare Evaluările
SitCEN, realizate pe baza contribuţiilor agenţiilor naţionale de informaţii şi securitate, vor
fundamenta deciziile luate in cadrul politicilor UE.
Instrumente de lucru precum Mandatul European de Arestare se dovedesc a îi mijloace
importante în urmărirea şi cercetarea teroriştilor peste graniţă. Ar trebui acordată prioritate şi
altor masuri practice cum ar fi Mandatul European pentru Probe ce va permite statelor membre să
culeagă probe de pe întreg teritoriul UE pentru a susţine condamnarea teroriştilor şi înfiinţarea
unor echipe comune de investigaţii pentru cercetările transfrontaliere. Statele membre ar trebui să
îmbunătăţească cooperarea practică şi schimbul de informaţii dintre poliţie şi autorităţile
judecătoreşti, in special prin intermediul EUROPOL şi EUROJUST.
• Lipsirea teroriştilor de mijloacele folosite pentru realizarea atacurilor - fie în mod
direct (de ex. arme sau explozibili), fie indirect (de ex. documente false care să le permită să
călătorească sau să-şi stabilească rezidenţa fără a fi depistaţi).
În ceea ce priveşte finanţarea terorismului, Strategia Uniunii Europene de combatere a
terorismului prevede:
• îmbunătăţirea codurilor naţionale de conduită pentru organizaţiile non-profit
• Adoptarea Reglementărilor privind transferurile băneşti
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• Asigurarea capacităţilor şi îmbunătăţirea procedurilor de îngheţare a bunurilor
• Îmbunătăţirea cooperării dintre comunitatea de informaţii l autorităţile de aplicare a
legii şi autorităţilor de supraveghere financiară
• Mărirea capacităţilor de investigare financiare şi cooperarea dintre unităţile de
investigaţii financiare (FIU), inclusiv prin folosirea FIU.Net
• Implementarea legislaţiei UE din domeniul spălării banilor şi al transferurilor de
lichidităţi şi combaterea folosirii neadecvate a sectorului non-profit.
Printr-un mecanism şi o logică similare Listei "Organizaiii Teroriste Străine (FTO)", în
decembrie 2001, Consiliul Uniunii Europene a elaborat lista organizaţiilor teroriste şi a persoanelor
care organizează atentate teroriste, actualizată periodic.
Poziţiile Comune 2001/930/PESC şi 2001/931/PESC adoptate la 27 decembrie 2001 in
cadrul PESC şi Regulamentul 2580/2001 al Consiliului UE - adoptat în baza ari. 60, 301 şi 308 din
Tratatul Comunităţii Europene - sunt cele trei instrumente cu valoare juridica constrângătoare
pentru statele membre, constituind aşa-zisul mecanism al Clearing House, prin care se analizează
periodic solicitările statelor membre/terţe state privind includerea pe lista UE a unor organizaţii
considerate teroriste de către statul de origine.
Organisme europene cu competenţe şi responsabilităţi
în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului
- Directoratul de securitate al Comisiei Europene
Funcţionează in cadrul Directoralului Genera! pentru Administraţie şi Personal al
Comisiei Europene, fiind înfiinţat printr-o Decizie a acestui organism din 1 decembrie 2001.
În cadru! structurii acestui Departament, funcţionează Unitatea de Prevenire şi Inspecţie
care are ca atribuţii, în domeniul antiterorism, realizarea evaluărilor asupra ameninţării generate
de organizaţiile teroriste !a adresa sediilor şi funcţionarilor instituţiilor europene şi menţinerea
legăturii cu serviciile partenere. Unitatea reprezintă Comisia în cadrul Grupului de lucru pe
antiterorism (TWP) şi Grupului de coordonare antiteroristă.
- Centrul de situaţii (SITCEN) al Consiliului UE
Funcţiionează, în cadrul Secretariatului Consiliului U.E., ca un departament de analiză şi
evaluare a posibilelor surse de ameninţare - interne şi externe - la adresa Uniunii Europene în
vederea sprijinirii procesului decizional în cadrul politicii de interne şi de securitate.
După atentatele de la Madrid din 11 martie 2004, statele membre U.E. au decis lărgirea
atribuţiilor SITCEN, prin adăugarea componentei de analiză a informaţiilor din sfera antiteroristă.
- Grupul pentru Combaterea Terorismului (CTG)
Creat în cadrul Clubului de la Berna, în septembrie 2001, CTG funcţionează ca mijloc de
legătură pe problematica terorismului între Uniunea Europeană şi serviciile de informaţii şi
securitate din statele membre ale Uniunii.
Din septembrie 2001, CTG a furnizat factorilor de decizie politica de la nivelul Uniunii
Europene evaluări ale ameninţărilor teroriste furnizate de serviciile de informaţii ale statelor
membre.
CTG are un rol important în implementarea prevederilor Declaraţiei Consiliului European
privind combaterea terorismului, prin promovarea unei cooperări reale şi a schimbului de
informaţii necesare pentru combaterea terorismului.
Oficiul European de Poliţie (EUROPOL)
EUROPOL este organizaţia europeana de aplicare a legii care are drept obiectiv central
îmbunătăţirea colaborări dintre autorităţile din statele membre, competente in sfera prevenirii şi
combaterii terorismului, traficului de droguri şi altor forme de criminalitate organizată
internaţională.
EUROPOL acordă sprijin statelor membre prin facilitarea schimbului de informaţii, prin
intermediul ofiţerilor de legătură pe lângă EUROPOL, furnizarea unor analize operative în
sprijinul operaţiunilor derulate de către statele membre, elaborarea unor evaluări privind
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ameninţările, pe baza informaţiilor furnizate de către statele membre sau obţinute din alte surse,
furnizarea de expertiză şi sprijin logistic pentru investigaţiile şi operaţiunile derulate m cadrul
U.E..
În cadrul Europol, activează şi Forţele Speciale de Combatere a Terorismului (Counter
Terrorism Task Force - CTTF), care au în competenţă acordarea de sprijin compartimentelor' de
specialitate pentru realizarea unei analize strategice şi operaţionale, prevenirea şi combaterea
finanţării structurilor teroriste, a recrutării şi modus operandi.
- Coordonator pe probleme de terorism
Funcţie înfiinţată după atentatele de la Madrid, coordonatorul pe probleme de terorism se
aftă sub autoritatea înaltului Reprezentant al U. E. pentru Politică Externă şi de Securitate
Comună.
- Grupul de Lucru pentru Terorism din cadrul JAI (Terrorism Working Party - TWP)
şi COTER.
În cadrul acestor grupuri de lucru sunt discutate posibilele reacţii la nivel politic pe care
Uniunea le are faţă de eventualele ameninţări teroriste, posibile sancţiuni aplicabile în cazul unor
acte teroriste.
Experţi acestor grupuri efectuează evaluări ale sistemelor naţionale de prevenire şi
combatere a terorismului.
Concluzii
• Securitatea individuală şi cea colectivă a statelor cu un conţinut multidimensional.
Problematica trebuie abordată nuanţat;
• Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii statelor membre NATO şi UE, vor fi în
principal de natură asimetrică;
• Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, au arătat că nici un stat, sau grup de state,
nu trebuie să se considere infailibil în faţa acţiunilor asimetrice;
• Ultimele evoluţii în domeniu, au demonstrat că asistăm la un proces de întrepătrundere a
reţelelor de terorism şi cele de crimă organizată;
• Edificarea noii arhitecturi de securitate în Europa deşi dificilă şi cu sincope, se dovedeşte
a fi un proces realist şi viabil, dar mult mai complex în conţinut şi amploare decât se preconizase
iniţial.
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SECURITATEA ŞI HAOSUL TERORII.
DE LA SUPUNEREA FAŢĂ DE ALLAH LA JIHADUL SFÂNT
Dr. Anghel ANDREESCU∗
Dr. Nicolae RADU∗∗
During the past years, the whole world, but especially Europe has been marked by major political shifts. These
mutations, and notably the terrorist acts of 9/11 2001, echoed especially in the security policy, having as effects for the
European States, but also for the USA the structuring of the major issues of the internal security around the alarming
evolutions of the organised crime, political extremism and terrorism, with all the threats and negative implications
deriving from these. The analysis of the evolution of the extremist – terrorist phenomenon on the international stage
reveals during the last years a tendency of increase, including the use of violence as a means of promoting and
enforcing political objectives and interests, but also different approaches of the meanings of the Islam, in order to
understand the Islamic Jihad.
Keywords: pure Islam, religious dogma, predestination, “the passion theme”, djahada, bringing justice,
extremists core.

Fenomen social de factură deosebită, terorismul a căpătat la acest început de secol şi
mileniu, prin amploarea şi diversitatea formelor sale de manifestare, un caracter complex, extins la
scara întregii planete. Omenirea este confruntată din ce în ce mai des cu o multitudine de acţiuni
teroriste unele de o violenţă inimaginabilă, care răspândesc groază, tulbură profund viaţa normală a
societăţii, sfidând ordinea de drept, internă şi internaţională, punând în pericol existenţa şi
funcţionarea democraţiilor, securitatea naţională a statelor şi chiar pacea mondială.
Înţeles şi ca un „război ascuns, nedeclarat” sau „conflict de mică intensitate, cu obiectiv
limitat”, (Andreescu şi colectiv, 2003) dar şi ca o „boală a secolului al XXI-lea“ (Stoina, 2002)
terorismul a evoluat atât de mult, încât ştiinţa trebuie să-l investigheze coordonat, sincronizat, cu
participarea tuturor domeniilor şi ramurilor sale începând de la „a“ şi ajungând până la „z“ (Stoina,
2002). Această intenţie nu ar fi adaptată realităţii dacă nu am aduce în atenţie islamul, pornind de la
semnificaţiile sale corelate cu câteva repere identitare, istorice, geografice şi îndeosebi psihologice,
ce definesc, în ansamblu, lumea arabă.
Din secolul VII până în secolul XIII, arabii au construit un imperiu puternic, care a cuprins
părţi din trei continente: Asia, Africa şi Europa. Expansiunea Imperiului Arab a culminat în timpul
dinastiei Abbasid (750-1258), când economia şi cultura musulmană au ajuns la apogeu. Dintre
realizările remarcabile, avem: în matematică - "cifrele arabe", inclusiv cifra "zero"; în astronomie Biruni (973-1048), "unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă din toate timpurile", a făcut o
determinare corectă a longitudinii şi latitudinii şi, cu şase sute de ani înainte de Galileo, a vorbit
despre posibilitatea rotaţiei Pământului în jurul propriei axe; dezvoltarea şi, într-adevăr, crearea
medicinei europene nu ar putea fi imaginate fără contribuţia arabă, cărora le sunt atribuite şi primele
cercetări în chimie.
În secolul XIII, civilizaţia musulmană a început să sufere un declin important, ca urmare a
invaziei mongolilor şi a cruciaţilor, apoi, a invaziei şi conducerii Imperiului Otoman. Odată cu
distrugerile majore făcute de invaziile menţionate anterior, a existat o creştere a conservatorismului
într-o tentativă de a păstra ceea ce a rămas din civilizaţia musulmană. Ca rezultat, "ideile originale
şi inovatoare nu au fost primite aşa cum erau înainte de invazii" (Mircea, 2007). Musulmanii au
devenit de atunci înstrăinaţi "de procesul creativ de generare de idei, ceea ce a deposedat civilizaţia
musulmană de vitalitatea şi strălucirea ei."
∗
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Originea islamului, subiect al unor excelente studii şi monografii de specialitate (Angelescu,
1993, Louis de Premar, 2001, Ibram, 2006), nu poate fi înţeleasă pe deplin fără o analiză
întreprinsă şi asupra cuvântului islam. În arabă, islam este derivat dintr-o rădăcină de trei
consoane, respectiv s, l, m, la fel ca şi cuvintele ﺴﻠِﻢ
ْ  ُﻣmuslim, cel care se supune aflat la originea
cuvântului musulman («cel care se supune»), sau salām, echivalentul evreiescului shalom (care
înseamnă "pace"), folosit ca formulă de salut. Numeroase versete din Coran cuprind cuvântul
musulman, invocând supunere: Wa Naĥnu Lahu Muslimūna (Surata 2, 136) care înseamnă "Şi
Lui noi ne vom supune".
Etimologic, mare parte din cercetătorii musulmani traduc în franceză „islam“ prin
„soumission“ (supunere), ceea ce nu pare să fie cel mai corect mod de abordare. (Stoina, 2006).
Cuvântul "musulman" este de asemenea legat de cuvântul Islam şi înseamnă "persoană care se
supune" în faţa lui Allah. Astfel, numele religiei se referă la supunerea faţă de Dumnezeu. Într-o
lume anarhică, un bărbat inspirat, Muhammad, anunţa o religie nouă, monoteistă, întemeiată pe
supunerea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Trimisul său (Sourdel, Sourdel-Thomine, 1975).
Teoretic, tot ce trebuie să facă un om pentru a deveni musulman este să recite sincer partea scurtă a
religiei cunoscută sub denumirea de “shahadah”: mărturisesc că nu există alt dumnezeu decât
Dumnezeu (Allah) şi că Mahomed este profetul lui Dumnezeu. Sunniţii privesc această formulă ca
pe unul din cei cinci stâlpi ai Islamului. Odată convertit la Islam, renunţarea la această religie este
considerată o ofensă majoră.
După cum se poate observa, cuvântul islam are două sensuri: unul general, propriu limbii
arabe, şi unul religios, mai specific. Cuvântul islam ne îndrumă spre înţelegerea islamului ca
religie, dar şi ca civilizaţie, universalitatea sa fiind justificată nu doar prin faptul că reprezintă o
doctrină religioasă, ci datorită faptului că este un mod de viaţă al comunităţii musulmane
(Simileanu, 2006).
Pentru religie şi în mod implicit pentru musulmani, islam desemnează supunerea faţă de
Dumnezeu - Allah (al-ilāh) considerat Creatorul Lumii. Astfel, numele religiei se referă la
supunerea faţă de Allah (al-ilāh). Teoretic, tot ce trebuie să facă un om pentru a deveni musulman
este să recite declaraţia de credinţă shahadatan ("două mărturii"): lā ilāhā illā-llāhu; muhammadurrasūlu-llāhi - "Nu există altă divinitate în afară de Allah; Muhammad este mesagerul lui Allah".
Pentru a deveni musulman, o persoană trebuie să creadă în aceste cuvinte, declaraţia în sine nefiind
confirmată de autorităţile religioase.
Islamul învaţă că Isus a fost un profet trimis de Allah, însă creştinii de mai târziu au
distorsionat mesajul lui şi l-au transformat în “fiul lui Dumnezeu”. Prin urmare, islamul consideră
că are ca misiune restaurarea credinţei monoteiste şi completarea acesteia pentru a se potrivi
schimbărilor survenite în societatea umană.
Islamul reprezintă nu numai o religie, ci şi o lege care reglementează comportamentul
musulmanilor în toate circumstanţele vieţii religioase, politice, sociale şi particulare. Din acest
punct de vedere, în prezent, musulmanii se împart în modernişti, care cred că este vremea unor
schimbări, tradiţionalişti, care sunt reticenţi la reforme şi schimbări; şi fundamentalişti, care fac
apel la Jihad (“războiul sfânt”) pentru revenirea la izvoarele "Islamului pur" din vremea
profetului Mahomed (circa 570-630).
Considerat, din punct de vedere al numărului de adepţi, a treia religie pe plan mondial,
Islamul se extinde, potrivit cotidianului "El Pais", (Spania, 1 oct. 2001) cu cea mai mare viteză în
lume, fiind prezent pe toate continentele (Eliade, Culianu, 2007). Islamul este dominant în Orientul
Mijlociu, în Asia Mică, în regiunea caucaziană şi în nordul subcontinentului indian, în Asia de Sud
şi Indonezia, în Africa de Nord şi de Est.
Potrivit U.S. Departament of State’s Anual Report on International Religious Freedom
(2003) în Europa sunt înregistraţi mai bine de 23 milioane de musulmani rezidenţi. Conform unei
sinteze elaborată de BBC, Muslims in Europe: Country guide (Lazăr, Barna, 2008) ponderea
populaţiei de religie islamică în ţările europene, poate fi reprezentată astfel: Albania – 2,2 milioane
(70%), Austria – 339.000, Belgia – 400.000, Bosnia-Herţegovina - 1,5 milioane (40%), Danemarca
– 270.000, Franţa – între 5 şi 6 milioane, Germania – 3 milioane, Italia – 825.000, Macedonia –
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630.000 (30%), Olanda – 945.000, Serbia şi Muntenegru – 405.000, Kosovo – 1,8 milioane (90%),
Spania - 1 milion, Suedia / 300.000.
Unele statistici efectuate la nivel zonal atestă însă creşterea numărului de musulmani, cu
circa 16% pe an, menţionându-se numai în Africa dublarea acestuia în ultimii zece ani. Extinderea
islamului poate fi prognozată şi în baza semnalului de alarmă tras de Vatican, cu privire la riscul
unei iminente islamizări a Europei. Într-un interviu acordat săptămânalului german „Suddeutsche
Zeitung”, Ganswein, G., secretarul particular al Papei Benedict al XVI-lea, a atras atenţia asupra
faptului că Occidentul este ameninţat cu islamizarea, subliniind că Europa nu trebuie să renunţe la
rădăcinile sale creştine.
Din cele 120 de ţări în care există comunităţi musulmane, într-un număr de 35 dintre
acestea, musulmanii reprezintă majoritatea locuitorilor, în alte 18 reprezentând o minoritate
influentă. Un număr de 50 de ţări afro-asiatice sunt reunite în Organizaţia Conferinţei Islamice
(OCL), la care, în 1992, au aderat şi statele europene, Albania şi Bosnia-Herţegovina. În 28 de
state, Islamul este recunoscut drept religie oficială.
Credincioşii Islamului consideră că Allah a revelat în mod direct cuvântul său către omenire
prin Muhammad, amintiţi fiind şi alţi profeţi, precum Adam, Avraam, Moise, Iona şi Isus Hristos.
Toţi au fost trimişi de Dumnezeu pentru a-i ilustra atributele sale: Moise cu blândeţea, Solomon cu
înţelepciunea şi gloria, Iisus Hristos cu dreptatea şi iubirea, dar nici una dintre aceste calităţi nu erau
totuşi suficiente pentru a impune credinţa, spunea Mohamed.
Credinţa într-un Dumnezeu unic, creator al lumii, necreat, însoţit de îngeri, care sunt
reprezentanţii săi, reprezintă una dintre principalele dogme ale Islamismului, acestea fiind expuse în
Coran. Dumnezeul unic pretinde lumii monoteism, prin profeţii trimişi, credinţa în viaţa de apoi,
unde cei buni sunt răsplătiţi (Paradisul) şi cei răi sunt pedepsiţi (Infernul).
Principalele dogme ale credinţei, expuse în Coran, sunt: unicitatea lui Allah („tawahid”),
creator al lumii, necreat, însoţit de îngeri, care sunt reprezentanţii săi. El pretinde lumii monoteism,
prin profeţii lui (Abraham, Moise, Isus, Mohamed) credinţa în viaţa de apoi, unde cei buni sunt
răsplătiţi (“Paradisul”) şi cei răi sunt pedepsiţi (“Infernul”). Coranul, cartea sfântă a Islamului,
este un îndreptar de viaţă pentru omul obişnuit. Cu un cuprins format din 114 capitole (Sure), 6.235
versuri, 79.439 cuvinte şi 323.670 litere (Isopescu, 1912), Coranul, apreciat şi Cuvântul lui
Dumnezeu, promovează o etică bazată pe cumpătare şi bun-simţ (Grigore, 2005). Dispreţul bogăţiei,
umilinţa, generozitatea sunt recomandate - dar, totodată, să nu fie exagerate. Nu îndeamnă spre
ascetism, ci doar spre moderaţie: “mâncaţi şi beţi, însă nu fiţi îmbuibaţi” (Sura 7, 29). Islamul
acceptă lumea şi viaţa omenească aşa cum sunt, privindu-le ca o operă ce nu poate fi criticată şi ca o
manifestare a voinţei inderogabile a lui Allah, deloc denaturată şi coruptă de urmările unui păcat
originar de neiertat.
În viziunea conservatorilor ordinea capitolelor este stabilită de divinitate. Mai târziu
specialiştii au încercat să aşeze capitolele în ordine cronologică, printre musulmani existând un
consens privind împărţirea capitolelor în cele revelate la Mecca şi cele revelate la Medina. Unele
capitole (de exemplu, sura Igra) au fost revelate în mai multe părţi, în momente diferite. Versiunea
Coranului folosită astăzi se pare că a fost întocmită în scris de al treilea Calif, Uthman ibn Affan,
între anii 650 şi 656. El este şi cel care a trimis copii ale versiunii sale în toate provinciile noului
Imperiu şi a stabilit că toate copiile inexacte să fie distruse.
Cu toate acestea, unii sceptici se îndoiesc de tradiţiile orale pe care se bazează povestea şi
spun doar că primul Coran a fost întocmit înainte de 750. Versiunea lui Uthman organizează
revelaţiile în ordinea lungimii, cu cele mai lungi capitole (Sura) la începutul Coranului şi cele mai
scurte la sfârşit.
Pornind de la Coran, întreaga dogmă a Islamului s-a dezvoltat în timp, ceea ce a dus şi la
divergenţe privind interpretarea anumitor pasaje. Cel mai frecvent dezbătut este acela în care se
vorbeşte despre predestinare, idee care a fost acceptată de către ortodoxia sunnită.
O serie de puncte de vedere diferite privind unele detalii teologice, doctrinare şi
culturale, precum şi divergenţe de ordin politic au dus la crearea unei eterogenităţi în rândul
credincioşilor musulmani, care sunt împărţiţi pe grupe, rituri sau şcoli.
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Este ştiut că după moartea lui Mahomed, în 6 iunie 632, au apărut o serie de rivalităţi
politice între sunniţi şi şiiţi. Primii sunt cei care şi astăzi respectă religia cum a lăsat-o Mahomed,
adică Coranul şi Sunna („culegere de texte”). Spre deosebire de aceştia, şiiţii, reunind pe acei
musulmani care spun că sunt mai aproape de adevărata religie, susţin că familia lui Mahomed,
urmaşii lui Ali (vărul lui Mahomed) şi FATIMA (fiica lui Mahomed) sunt aceia care trebuie să
urmeze la conducere. Potrivit lor, ei sunt adevăraţii conducători ai UMMA ISLAMIA (Comunitatea
Islamică). Suniţii sau Ahl As-Sounnah wal-Jamâ`ah reprezintă circa 90% dintre musulmani, şiiţii în
jur de 10%, în timp ce doar 1% aparţine kardjicilor.
Din punct de vedere juridico-religios, sunniţii se împart în hanifiţi, safiiţi, malkiţi şi
hanbaliţi. Şiiţii se deosebesc şi între ei prin interpretările pe care le dau unor detalii de cult
împărţindu-se în mai multe grupe: aidiţii, inamiţii sau duodecimamii şi extremiştii
ismailiţi, nusayriţii sau alawiţii. Indiferent de aceastea, şiiţii introduc în Islam “tema
pasiunii” (martiriul lui HUSSEIN, fiul lui ALI, în anul 680 şi al altor aliaţi), ideea caracterului
semidivin al califului şi aceea a întoarcerii acestuia, după ce a fost "mort" sau “dispărut".
Din acest punct de vedere, în prezent, musulmanii se împart în tradiţionalişti, care sunt
reticenţi la reforme şi schimbări; fundamentalişti, care cheamă, la revenirea, prin jihad, la
izvoarele "Islamului pur" din secolul al Vll-lea; şi nu în ultimul rând, modernişti care consideră
că Islamul trebuie reformat, potrivit schimbărilor începutului de mileniu III.
Prin religie, nu o singură dată liderii unor organizaţii precum: JIHADUL ISLAMIC
PALESTINIAN, HEZBOLLAH, TIGRII TAMILI PENTRU ELIBERAREA ELAMULUI (LTTE)
sau AL-QAIDA şi-au justificat atacurile, punându-le mai cu seamă pe “voinţa Domnului”.
Înţelegând islamul drept ca o supunere faţă de Allah, nu putem să nu căutăm răspuns la o
serie de întrebări, precum:
• Este islamul similar cu "terorismul islamic"?:
• La ora actuală, reprezintă Jihadul principala cauză a terorismului?,
• Care sunt semnificaţiile ce revin Jihadului Islamic?
Pornind de la toate acestea, intenţia noastră nu este de a aprecia islamul de pe poziţii
caracteristice celor care cred analfabetism istoric să pretinzi că războiul este străin religiei islamice.
A judeca însă Islamul ca pe o religie violentă, bazându-ne doar pe faptele lui Bin Laden şi AL –
QAIDA care încearcă să se justifice prin cuvintele islamului, este mai mult decât o greşeală. Potrivit
liderului religios Mohammed Sayyed al – Tantawi (2002), atacarea unor oameni nevinovaţi nu este
un act de curaj, el este unul prostesc şi va fi pedepsit în ziua judecăţii. Acesta rămâne pentru
musulmani, până la proba contrarie, o religie a păcii.
În accepţiunea Preşedintelui Societăţii Islamice din America de Nord, dr. Siddîqî
(2005), Jihadul este unul dintre aspectele cel mai rău înţelese şi deformate din Islam. Există cu
siguranţă numeroşi musulmani care folosesc acest concept într-un sens lipsit de adevăr, încercând
să-şi atingă scopurile politice stabilite, discreditând Islamul şi comunitatea musulmană. Prin urmare,
ce reprezintă JIHADUL?
Conform „Dicţionnaire Arabe – Française - Anglais”, editat în 1972, termenul Jihâd îşi are
originea în verbul “djahada”, care înseamnă „a fi harnic”, „a face efort”, şi în substantivul abstract
„juhd”, prin care se desemnează în general „efortul”, „încordare de forte”, pentru atingerea unui
scop”. Semnificaţia generală a noţiunii de Jihâd este de „efort susţinut spre un scop determinat”.
Astfel, se poate considera că musulmanii înţeleg prin Jihad ( ﺟﻬﺎدǧihād) folosirea tuturor energiilor
şi resurselor pentru a obţine favoarea lui Allah. Acesta este un proces continuu.
În prima sa fază, un musulman învaţă să-şi controleze propriile sale dorinţe şi intenţii rele.
Acest Jihad este înăuntrul fiinţei şi este baza Jihadului profund, adică aducerea dreptăţii (Maruf) şi
înlăturarea răului (Munkar) din viaţă şi din societate. Deşi cuvantul 'jihad' poate însemna război
sfânt, el are un înţeles mai general, însemnând o luptă cu tine însuţi. Spre deosebire de acesta,
jihadul major („Jihad i Akbar”) este dat de efortul pe care îl face fiecare musulman pentru a lupta
contra lui însuşi, contra egoismului şi a instinctelor sale, contra orgoliului şi a patimii dominatoare.
Marele jihad sau jihadul interior pe care omul trebuie să-l poarte în permanenţă, înlăuntrul său, în
virtutea nobleţei firii umane, constă în tensiunea constantă între ceea ce părelnic şi ceea ce
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realmente suntem şi nevoia de a ne transcede pe noi înşine de-a lungul acestei călătorii a vieţii
pământeşti, ca să devenim ceea ce suntem. În acest context, nu putem să nu ne întrebăm: cum poate
fi demonstrată legătura indestructibilă dintre Islam şi Jihad („Războiul sfânt”)?
Potrivit lui Cristian Barna, cercetător consacrat înţelegerii islamului, doctrina Jihadului ca
război sfânt a apărut pentru a justifica expansiunea islamului începând cu sfârşitul secolului al VII
–lea, marcat de dinastia abassidă. Cel mai uzual sens al Jihadului semnifcă, în concepţia aceluiaşi
autor, protejarea civilizaţiei islamice de invazia infidelilor.
Ţinând seama de toate acestea, considerăm că este vremea să se renunţe la sintagma „terorist
islamic” în favoarea celei de terorist care invocă în mod abuziv islamul, Osama Bin Laden fiind un
exemplu concludent..
În circumstanţele actuale este nevoie de o delimitare a sintagmei „terorism islamic“ de
termenul „Jihad - Războiul sfânt“, întrucât se pot creea confuzii majore cu consecinţe dintre cele
mai neplăcute în plan ideologic, cât şi în cel al relaţiilor internaţionale. Terorismul, potrivit
aprecierilor generalului dr. Neculai Stoina, nu aparţine nici unei religii, fie creştină, iudaică sau
islamică. El este, înainte de toate, produsul unui nucleu de extremişti aflaţi în imposibilitatea de a-şi
atinge obiectivele în mod paşnic şi democratic.
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MANAGEMENTUL MISIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI INTERVENŢIE
ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI TERORIST
Cristian GÎSCĂ∗
Terorismul reprezintă o ameninţare permanentă a democraţiei, cel mai mare rău al lumii
contemporane1, boala omenirii secolului XXI, un pol al noii ordini mondiale2, care a ajuns astăzi la
megaterorism şi hiperterorism, ceea ce înseamnă o agresiune atât de mare încât depăşeşte cu mult
termenul de atentat, atac sau de act de război. Astfel încât nimic nu va mai fi ca înainte3 pentru că
lumea ştie că marile crime din 11 septembrie 2001 „se vor repeta în altă parte, poate şi în
circumstanţe diferite, fără îndoială, dar se vor repeta". S-a accentuat globalizarea terorismului, dar şi
sărăcia extremă a mai mult de jumătate din populaţia Terrei; în consecinţă, printre alţii, Kofi Annan
şi Colin Powel atrag atenţia asupra decalajului bogaţi-săraci, a efectelor dezastruoase ale
globalizării şi mai ales ale creării condiţiilor propice de recrutare a teroriştilor.
I. Prevenirea fenomenului terorist
În rândurile anterioare s-au prezentat unele caracteristici ale fenomenului terorist
contemporan, în special după momentul 11 Septembrie 2001. Se impune totuşi o analiză a acestei
„boli” în lumina schimbărilor petrecute în Europa şi în lume în ultimul deceniu, al noii ordini
mondiale şi al politicilor de securitate determinate de crima organizată, terorism etc.
Terorismul este un fenomen mai greu de definit şi de aceea nu există încă o definiţie unanim
acceptată a termenului „terorism", iar scopul final al terorismului este de natură politică, ceea ce
deosebeşte terorismul de alte acte criminale.
Considerăm că o definiţie a terorismului ar putea fi formulată astfel: terorismul reprezintă
săvârşirea unei crime sau unui delict printr-o metodă specifică, caracterizată prin violenţă şi
intimidare în scopul atragerii atenţiei opiniei publice şi pentru realizarea unui obiectiv, prioritar
politic, dar nu numai.
Scopul sau obiectivul imediat al teroriştilor îl constituie crearea terorii, iar scopul strategic
este folosirea panicii şi dirijării nemulţumirii publice generate de starea de teroare pentru a obliga
puterea politică să facă concesii. Alte caracteristici ale fenomenului terorist contemporan sunt
clandestinitatea, violenţa, acţiunile în grup sau individuale, de regulă sinucigaşe, precum şi
globalizarea fenomenului, care provoacă greutăţi mari managementului misiunilor de ordine publică
naţionale sau comunitare.
Acţiunile din 11 septembrie 2001 au condus la o înfrângere politică a lumii arabe, o
discreditare a acesteia şi au determinat localizarea persoanelor din Occident, care îndemnau la
toleranţă şi înţelegere. Ele au îndemnat pe arabi să reflecteze dacă este adevărat că „scopul scuză
mijloacele” sau dacă „scopul nu mai scuză mijloacele". Se pare că a venit vremea unei analize mai
profunde pentru întreaga lumea occidentală privind „mitul Osama Ben Laden" şi „terorismul
privat".
În trecut, teroristul se baza pe o planificare riguroasă a atentatului ce urma să aibă loc, în
speranţa de succes, dar de regulă, dacă era posibil, să nu fie omorât sau reţinut de autorităţi. Ţintele
teroriştilor erau în special oamenii politici, personalităţi ale vieţii politice şi sociale, iar în prezent
ţintele au început să fie tot mai des victime nevinovate, nepersonificate, o masă amorfă, teroriştii
urmărind să producă de fapt teroare pentru a impresiona. Violenţa lor a devenit un obiectiv
strategic, care să implice costuri şi beneficii calculabile, iar ideologia un teren de testare pentru
aderare a teroriştilor; trăsătura comună actuala a teroriştilor o constituie ideea de a-şi justifica
∗
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eşecurile personale prin fapte extreme, însă pentru înţelegerea comportamentului acestora trebuie
studiată psihologia grupurilor de unde sunt recrutaţi teroriştii. Al Qaeda este o organizaţie adaptată
globalizării, de regulă mai bine decât instituţiile statale vizate, care sunt desemnate prin lege să
combată terorismul, să apere cetăţeanul.
Spre exemplificare, din multitudinea eforturilor de combatere actuale, Conferinţa
internaţională privind terorismul, care a avut loc în Singapore, în anul 2001, a ajuns la concluzia că,
probabil, combaterea terorismului pe cale militară nu mai este o soluţie eficientă, dar există o
metodă mai eficientă şi anume progresul economic al ţărilor sărace. Astfel, confruntarea de idei este
mai importantă în combaterea terorismului şi contracararea ideologiei extremiste, ba chiar
discreditarea acesteia, deci adevărata confruntare este între fundamentalism şi modernitate.
Terorismul şi antiterorismul sunt forme complementare de luptă armată care trebuie
analizate cu multă atenţie. Literatura de specialitate apreciază că terorismul nu poate fi niciodată
învins atâta timp cât persistă sau chiar se adâncesc cauzele care îl determină. S-a ajuns la concluzia
că nimic nu va mai fi ca înainte de 11 septembrie, terorismul reprezentând „umbra întunecată" a
societăţilor occidentale, sau a celor democratice de pretutindeni care ne va urmări încă mult timp.
După pregătire/instruire, adepţii terorismului devin nişte roboţi eficace şi eficienţi, fără teama
dispariţiei fizice.
Terorismul poate fi combătut, dar ca fenomen nu poate fi desfiinţat, însă trebuie trecut de la
vorbe la fapte, întrucât până în prezent s-au adoptat peste l .600 de rezoluţii ONU care în cea mai
mare parte nu s-au respectat.
În loc să fie combătut prin luptă, este mai eficientă prevenirea terorismului prin: închiderea
canalelor de finanţare, utilizarea unor servicii de informaţii puternice, presiuni diplomatice,
economice şi politice împotriva statelor care finanţează ori simpatizează cu terorismul şi o
propagandă deosebită pentru a determina implicarea populaţiei în această luptă grea.
Actele teroriste comise la 11 septembrie 2001 au însemnat o lovitură dură primită de
guvernul SUA şi serviciile secrete americane, determinând critici acide la adresa surprinderii
realizate prin atacul terorist. Totodată ele au produs o solidaritate şi un patriotism al cetăţenilor
americani, deoarece au fost atacate simbolurile naţionale, şi un sprijin cvasi total al liderilor
moderaţi din Turcia, Indonezia, Pakistan, Malaesia, în lupta împotriva fenomenului terorist.Astăzi
este clar, pentru toţi oamenii raţionali, că nici o ţară nu poate lupta singură împotriva terorismului,
nici măcar cele mai puternice state din lume.
În consecinţă, s-au revizuit relaţiile mondiale între state şi s-au format noi alianţe pe baza
intereselor reciproce privind asigurarea securităţii, acordându-se atenţia corespunzătoare
angajamentelor de neproliferare a armelor de nimicire în masă, în scopul restrângerii posibilităţilor
procurării acestora de către terorişti.
II. Necesitatea combaterea fenomenului terorist
Evenimentele din 11 septembrie 2001 au reprezentat cea mai mare teroare înregistrată
vreodată pe teritoriul Statelor Unite, iar acea zi a înlocuit în simbolistica americană dezastrul care a
avut loc la Pearl Harbour, în anul 1941. Ele au dat o lovitură puternică civilizaţiei şi lumii moderne
şi nu au reprezentat o ciocnire între civilizaţii şi religii 4 . În schimb, au determinat o ripostă
antiteroristă fără precedent pe toate direcţiile: diplomatică, legislativă, servicii secrete.
Operaţiunea “Enduring Freedom” lansată de o Coaliţie în frunte cu SUA, pe 7 octombrie
2001, formată din peste 90 de ţări, reprezintă cea mai mare coaliţie din istorie, până în prezent.
Totodată, s-a produs o apropiere neaşteptată între SUA - Rusia şi SUA – China, precum şi
„o prăpastie tehnologică" 5 între SUA şi Europa. Americanii doresc crearea unei superiorităţi
covârşitoare, fără să mai fie nevoie de sprijinul aliaţilor în rezolvarea unor probleme de genul celor
din 11 septembrie 2001.
Ca urmare, s-a consolidat puterea SUA, care a devenit singura superputere mondială sau
4
5
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chiar hiperputere6, iar paradigma Pentagonului: „dacă vrei pace, pregăteşte-te de război”, a devenit
“dacă nu vrei într-o coaliţie pregăteşte-te să lupţi singur", ceea ce a determinat o creştere a
vânzărilor de arme şi o consolidare a poziţiilor serviciilor secrete, deşi cele din SUA au comis erori
grave în aprecierea pericolului terorist, după prestaţiile deosebite din timpul războiului rece.
Extremismul fundamentalist a devenit un pericol transnaţional, iar reprezentanţii radicali
islamici dispun de mari resurse financiare, arme, mijloace de comunicare ultramoderne, specialişti
instruiţi în Occident, mii de adepţi şi o tot mai mare trecere la populaţia sărăcită, cu repercusiuni în
ordinea şi siguranţa publică de pretutindeni.
S-au consolidat grupurile de terorişti, liderii grupurilor au o pregătire superioară, uneori
şcoliţi, sub diferite pretexte, în Occident sau SUA, buni organizatori şi autoritari, iar executanţii
provin din rândul celor vulnerabili, săraci, fanatici, uşor de manipulat, gata oricând de sacrificiul
suprem „pentru a putea ajunge în paradis", dominaţi de un ţel, o credinţă oarbă, labili psihic etc.
Se ştie că Al Qaeda a încercat, deocamdată fără succes, să obţină antrax şi toxină botulinică
din spaţiul ex-sovietic, însă în unele state există suficiente arme nucleare, asupra cărora s-a pierdut
controlul întrucât în conformitate cu aprecierile unor servicii secrete „s-au pierdut" până în prezent
10 – 25 focoase nucleare, iar unele organizaţii teroriste au cumpărat virusul variolei, marcând astfel
o formă nouă a terorismului, bioterorismul7.
La începutul mileniului, centrul terorismului internaţional s-a mutat în Orientul Mijlociu şi
sudul Asiei, unde SUA a identificat cinci state (din şapte) care sprijină terorismul şi unde îşi au
sediul jumătate din grupările teroriste cele mai periculoase. Foarte periculoase sunt şi formaţiunile
teroriste constituite ad-hoc, care nu au o identitate organizaţională bine definită, cu o autonomie
totală sau independente.
În ceea ce priveşte războiul antiterorist (asimetric) se poate aprecia că acesta va fi de lungă
durată şi se va duce cu mijloace convenţionale, dar şi cu cele neconvenţionale, cu folosirea unor
metode şi mijloace care să reducă la minim pierderile colaterale, întrucât uciderea de oameni
nevinovaţi este întotdeauna condamnabilă, iar efectele pot deveni dezastruoase (pentru forţele
antiteroriste).
SUA au trecut la aplicarea conceptului de „război preventiv" împotriva terorismului
(conform concepţiei sale de securitate), dorind în acelaşi timp să justifice acţiunile în forţă
desfăşurate pe plan global şi au transformat conceptul de „stat terorist" în cel de „regim politic cu
potenţial terorist"; prin aceasta încercându-se crearea unei breşe în legislaţia internaţională
existentă, făcând posibilă intervenţia armată pe teritoriul naţional al unor „regimuri politice
indezirabile”.
Astăzi, securitatea comunităţii sociale este considerată mai importantă decât libertatea
individuală şi se urmăreşte chiar redefinirea conceptului clasic de democraţie şi de ordine publică şi
în funcţie de acest fenomen.
În ultimul deceniu, s-au cristalizat şi adoptat de către majoritatea statelor lumii
principii mai riguroase de luptă împotriva terorismului, cum ar fi: nici o concesie în faţa teroriştilor
şi nici un acord cu aceştia; aducerea teroriştilor în faţa justiţiei pentru crimele comise; izolarea şi
exercitarea de presiuni asupra statelor care sponsorizează terorismul pentru a le determina să-şi
schimbe comportamentul (pe listele SUA figurează drept sponsori ai terorismului Cuba, Iran, Liban,
Corea de Nord, Sudan şi Siria); susţinerea capabilităţilor antiteroriste ale acelor ţări aliate SUA
pentru a fi a fi competitive in acest sens.
SUA au adoptat un program de recompense de peste cinci milioane dolari pentru orice
informaţie despre operaţiuni financiare teroriste, iar peste 166 de ţări au emis ordine blocând mai
mult de 121 milioane de dolari din bunurile financiare care au legătură cu teroriştii, apropo de libera
circulaţie a persoanelor şi îndeosebi de circulaţia capitalului financiar si a sponsorizărilor
terorismului.
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Considerăm că „terorismul" a devenit un nou pol al ordinii mondiale, care are legături
strânse cu crima organizată, traficul de droguri, comerţul cu arme, spălarea banilor etc. Ca dovadă,
se poate da ca exemplu Afganistanul, care a fost în ultimii ani cel mai mare producător mondial de
heroină (6.400 t) şi Osama Ben Laden, care a furat (prin operaţiuni foarte inteligente) peste jumătate
din fondurile de ajutorare trimise Bosniei de către state musulmane.
Pentru a înţelege mai bine legătura între crima organizată şi fenomenul terorist vom reaminti
faptul că s-a dovedit modul cum crima organizată domină economiile unor state puternice ca, de
exemplu, Federaţia Rusă unde 70-80% din societăţile de afaceri ale acestei ţări achită taxa de
protecţie. Alte state şi anume: SUA, Canada, Germania, Japonia etc. plătesc, de asemenea, un tribut
greu crimei organizate.
Analistul american Douglas Menarchie aprecia „crima organizată distruge contactul social cetăţeni - stat, ducând în fond la pierderea încrederii cetăţenilor în guvern. Dacă oamenii ajung să
creadă că statul nu poate asigura securitatea faţă de crima organizată, atunci fundamentele
democraţiei sunt subminate definitiv cu consecinţe dramatice pentru statul respectiv, pentru
civilizaţia umană"8.
Evenimentele din 11 septembrie 2001 au deschis era conflictelor asimetrice, care este un
război desfăşurat după alte reguli decât cele ale ştiinţei militare şi în care nu se respectă dreptul
internaţional, în fapt nu se respectă nici o regulă umanitară sau de bun simţ.
Războiul asimetric reprezintă o confruntare între un ”pitic şi un uriaş”, în care diferenţa de
potenţial al unei părţi este contracarată de un adversar cu mijloace neglijabile, dar care speculează la
maxim slăbiciunile adversarului, ale sistemului mult mai puternic, aşa cum au demonstrat-o
loviturile teroriste din 11 septembrie 2001, dar şi cele care au urmat în Europa, Rusia, Asia sau
Orientul Mijlociu.
Adversarul, în această nouă formă de luptă, este, de regulă, ascuns şi răspândit pe suprafeţe
mari, având totuşi mijloace de luptă sofisticate sau improvizate dar eficace, şi angajând forme de
luptă neconvenţionale. Semnificative, din acest punct de vedere, sunt „bombele umblătoare", adică
acele detaşamente formate din grupuri de femei kamikaze, „văduvele negre" de la ceceni, cu
centura lor de explozibil sau cu maşinile de trotil. Tot în Cecenia, dar şi în Irak, se aplică metoda
lichidării prin orice mijloace a militarilor ruşi, americani etc., reprezentanţilor altor instituţii ai
statului, pentru a semăna teama, spaima şi neîncrederea. Sunt necesare, deci şi pentru forţele de
intervenţie antiteroriste, pentru coaliţia antiteroristă, forme noi, flexibile de luptă, în care ţările să-şi
asume niveluri de acţiune şi responsabilităţi adecvate.
În secolul trecut terorismul era menţinut cât de cât sub control, dar în acest început de secol
şi de mileniu el s-a internaţionalizat profitând de noile cuceriri în domeniul ştiinţei şi tehnicii de
luptă, al comunicaţiilor şi chiar al respectării drepturilor omului de către societăţile democratice din
lumea contemporană.
În ultimii ani, s-a concretizat mai bine „adversarul" în lupta antiteroristă, respectiv
organizaţiile teroriste, grupările implicate şi chiar statele care sponsorizează terorismul. Totodată, se
constată o anumită particularitate a acţiunilor teroriste „reuşite" şi anume sacrificarea luptătorilor în
cursul executării atacului, ceea ce crează noi probleme, greu de soluţionat de către forţele
specializate de intervenţie antiteroriste.
Statele democratice, oamenii politici şi specialiştii militari, împreună cu cei civili, caută o
nouă strategie şi o nouă Ordine mondială în ”Marea dezordine” care s-a instaurat după terminarea
Războiului Rece.
Se impune urgent o noua concepţie in domeniu si instrumente adecvate, care să scoată în
afara legii atacurile asupra civililor, ca formă de riposta a teroriştilor, să descurajeze statele care
furnizează adăpost şi resurse teroriştilor, să întărească paza obiectivelor din interiorul statelor, să
împiedice accesul teroriştilor la armele de nimicire în masă şi să reducă stimulentele celor ce recurg
la terorism.
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Organismele de securitate mondială şi lumea civilizată, caută noi reguli de luptă
antiteroristă inclusiv prin studierea atentă a celor folosite de unele state, care se confruntă de mai
mulţi ani cu acest flagel, precum SUA, Spania, Turcia, Marea Britanic, Rusia, Israel etc.
Astfel, în Turcia, Ministerul de Interne a elaborat de curând o nouă metodologie de luptă
împotriva terorismului şi a crimei organizate, prin interceptarea convorbirilor telefonice,
introducerea de tehnică mobilă de ascultare, folosirea informaţiilor, a agenţilor, infiltrarea lor în
diferite grupări de tip mafiot sau teroriste, protecţia martorilor, perfecţionarea pregătirii unităţilor
antiteroriste.
Au fost utile şi metodele folosite cu succes de Germania în lupta antiteroristă, în perioada
anilor '70, când a mobilizat mijloacele civile, populaţia, toată mass-media pentru combaterea acestui
flagel.
De remarcat sunt şi metodele de răspuns la ameninţări asimetrice propuse de SUA, precum
descurajarea nucleară, războiul psihologic la nivel strategic, operaţiunile informaţionale, acţiunile
preventive etc.
De asemenea, Doctrina de luptă împotriva terorismului a fost îmbogăţită de NATO şi prin
noua „Concepţie de apărare împotriva terorismului", care cuprinde măsuri antiteroriste şi
contrateroriste bine definite.
Din punct de vedere militar, în Afganistan a fost câştigat războiul, fiind arestaţi peste 1000
din membrii sau aliaţii Al Qaida, dar multe celule au continuat lupta, la fel cum s-a întâmplat şi în
Irak, unde succesul militar a fost rapid, dar nu a dat lovitura de graţie terorismului. Câştigarea păcii
se va dovedi o provocare cu mult mai dificilă şi greu de realizat.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin Rezoluţia 1271/2002 aprecia că noul
conflict apărut după actele teroriste din 11 septembrie nu poate fi calificat ca război conform
dreptului internaţional, din moment ce nu a fost o declaraţie de război şi că nu s-a putut dovedi că
un stat a fost făptuitorul acestor acte. Intervenţia în Afganistan şi apoi în Irak, nu s-a îndreptat
împotriva unui stat, ci a unei organizaţii teroriste9. De asemenea, statele membre ale Consiliului
Europei ar trebui să respecte prevederile Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului în cadrul
luptei antiteroriste10, inclusiv în ce priveşte pedeapsa capitală aplicată teroriştilor.
Rezoluţia de mai sus apreciază că prin educaţie, acces la condiţii de viaţă decente şi
respectarea demnităţii umane sunt cele mai bune instrumente pentru reducerea sprijinului de care
beneficiază astăzi terorismul în multe ţări.
Rezoluţia 1550/2002 la fel ca precedenta (1271) recomandă statelor membre ale UE să îşi
intensifice de urgenţă cooperarea judicioasă în lupta împotriva terorismului.
Antony Lake coordonator pentru contraterorism din SUA avertiza asupra unor teribile
pericole care pot ameninţa America în anii următori: folosirea de către terorişti a armelor de
nimicire în masă, a mijloacelor neconvenţionale, a armei cibernetice, a războaielor civile,
secesioniste etc. Contracararea acestor pericole deosebite o constituie realizarea dimensiunii
internaţionale de securitate.
Omenirea a ajuns la o răscruce şi în continuare, ori va coopera în lupta împotriva
terorismului, ori va avea un viitor sumbru, căci această ameninţare se va menţine pe tot parcursul
secolului XXI şi poate chiar şi după acesta11.
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SECURITATEA EUROPEANĂ ŞI GESTIONAREA DIFERENŢELOR
SOCIO-STRATEGICE TRANSATLANTICE
Colonel Dumitru LĂUDATU
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The European security depends on the way the management of the social and strategic differences is projected
and achieved. The transatlantic differences must be acknowledged and recognized and their evolution must be guided
on the top of the convergence of the security process. The strategies and the security and defense policies are true
identification, checking and management projects of the differences so that their constructive potential to be activated
and multiplied. The European Union has the capacity to make a difference and to render valuable the evolutive
capacity of the differences as a synthesis of the national contribution at the diversity unity of the continent.

I. Importanţa gestionării diferenţelor în procesele securităţii
Pacea şi stabilitatea relative care au urmat după Războiul Rece au făcut necesare şi posibile
eforturi susţinute pentru identificarea căilor de consolidare a liniştii europene, de dezvoltare a
democraţiei şi prosperităţii pe continent şi mai ales pentru intensificarea cooperării între statele care
au fost despărţite zeci de ani de Cortina de Fier.
Diversitatea şi multitudinea de participanţi la relaţiile internaţionale şi globalizarea
proceselor securităţii au multiplicat semnificativ diferenţele sociale care se manifestă la diferitele
niveluri de organizare socio-umană. Natura fluctuantă a distincţiei dintre global, regional şi naţional
în domeniul securităţii a determinat încercări diferite de explicare a interdependenţelor care se
manifestă prin diferenţele sociale din diferite zone geografice.
Riscurilor şi ameninţărilor datorate evoluţiei diferenţelor defectuos gestionate, organizaţiile şi
statele le-au răspuns prin proiectarea şi aplicarea unor politici coezive în gestionarea problemelor
comune având ca rezultat securitatea colectivă sau securitatea prin cooperare. Aceasta a însemnat
nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică „ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe
soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală, prin intermediul unor
instituţii comune”1.
Proiectarea instituţională, prin Politica Europeană de Securitate şi Apărare, şi cea acţională
prin mijloace militare şi non-militare, a rezolvării crizelor (ca stadiu de manifestare a diferenţelor)
reprezintă premisa pentru o astfel de evoluţie continentală. Diferenţele specifice sunt reprezentate
de politicile publice de guvernare constructivă a diferenţelor prin care se realizează proiectarea
comportamentului adecvat al actorilor sociali, fie că sunt organizaţii, instituţii sau grupuri şi
indivizi.
Dispariţia marii diferenţe de sistem de la începutul anilor ’90 şi a întregului spectru de
diferenţe conexe binomului NATO/ Tratatul de la Varşovia a însemnat şi o anumită relansare în
universul diferenţelor sociale, astfel încât „prăbuşirea bipolarismului a ridicat vălul, a reanimat
diferenţele naturale ale socialului”2.
În condiţiile în care, sub efectele globalizării, întregul sistem social îşi schimbă natura
proceselor de echilibrare funcţională, câmpul proceselor de securitate devine un păienjeniş
diversificat de actori, poziţii publice şi acţiuni astfel încât „potenţialul constructiv, evolutiv al
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diferenţelor să fie activat şi multiplicat, iar consecinţele negative ale acestora să fie diminuate şi
contracarate”3.
Experienţa istorică a gestionării beligene a diferenţelor pe continentul european în cele două
războaie mondiale şi precaritatea politicilor de gestionare a diferenţelor cu care s-au confruntat
comunităţile în fosta Iugoslavie, Orientul Mijlociu sau spaţiul ex-sovietic ne dezvăluie cât de
importantă este existenţa unui ansamblu articulat de instituţii şi instrumente de identificare,
monitorizare şi gestionare a diferenţelor socio-strategice, astfel încât acestea să nu evolueze în crize
şi conflicte. Acestui deziderat îi răspund demersurile de fundamentare şi cristalizare a unui proiect
european al securităţii şi apărării.
II. Diferenţele transatlantice şi securitatea europeană
În studiul nostru am pornit de la premisa că întregul spectru de procese ale securităţii nu
poate fi înţeles decât pe baza diversităţii, având în vedere că la orice nivel al organizării sociale
„există temporalităţi multiple, universalisme multiple, particularisme multiple”4.
Evenimentele primului deceniu al noului mileniu care au loc pe scena relaţiilor
internaţionale dezvăluie diferenţe între poziţiilor europene şi cele americane cu privire la
interpretările, soluţiile şi căile pentru contracararea riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa
securităţii regionale şi globale.
Diferenţele strategice transatlantice s-au conturat puternic în secolul XX, pentru că „dacă
Primul Război Mondial nu a făcut decât să slăbească sever Europa, al Doilea Război Mondial, care
a fost produsul acestui eşec al diplomaţiei şi strategiei europene, a distrus naţiunile Europei ca
puteri globale"5. Din punct de vedere istoric, diferenţele transatlantice s-au conturat mai degrabă ca
diferenţe între cei puternici şi cei mai puţin puternici. Actuala diferenţă de potenţial militar şi de
abordare a securităţii este rezultatul unor evoluţii istorice diferite.
Europa a fost colonială prin forţă şi a fost puternică prin armele lui Bismark sau Napoleon.
În secolele XVIII şi XIX, Statele Unite doreau colaborare şi tratament egal de la imperiile europene.
Ca entitate, Europa nu a fost niciodată o putere globală. În istorie, statele vechiului continent au fost
puternice dar, în timp, s-au anihilat măcinându-şi reciproc resursele economice şi umane. După
două secole poziţiile părţilor s-au inversat: astăzi Statele Unite sunt puternice şi se comportă ca o
putere.
Dezechilibrul de putere actual, explicat prin posesia instrumentelor puterii - forţa armată
superioară şi tehnologia avansată - îşi găseşte o explicaţie şi în evoluţia istorică diferită. Statele
Unite ale Americii, necunoscând distrugerile războiului pe propriul teritoriu, au ajutat refacerea
postbelică a Europei, clădindu-şi singură puterea pe care a exercitat-o şi o exercită şi astăzi.
Experienţa istorică unică a teritoriului european în secolul XX, începută cu două războaie calde şi
încheiată cu unul rece, a fost cea care a fundamentat construcţia culturală şi instituţională a unei
Europe comunitare pentru următorul mileniu. Aceasta pentru că, în secolul trecut, Europa s-a
depărtat de gândul dominaţiei globale, a hegemonului de putere, fiind secătuită de resursele pe care
le-a folosit în pregătirea şi ducerea războaielor, dar mai ales în refacerea postconflict. În schimb,
Statele Unite şi-au format idealul de a fi o mare putere şi l-au construit consecvent, economic şi
militar, dar mai ales şi-au edificat, pe baza acestuia, o ideologie şi o conştiinţă a dominaţiei globale.
Aceasta ne demonstrează că, între Europa şi Statele Unite, „diferenţele materiale şi
ideologice se întăresc reciproc”6.
Politicii militariste a Statelor Unite i se opune, fie şi numai ca opţiune, o politică europeană
pacifistă care, cel puţin la început, a fost rezultatul slăbiciunii statelor europene şi nu al unei opţiuni
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doctrinare raţionale. „Dinamica puterii şi a lipsei de putere”7 devenea un element structural de bază
al relaţiei transatlantice, cu caracteristici aparte pentru o jumătate de secol de Război Rece.
Dorinţa de a domina a dus la o competiţie acerbă în domeniul militar. „Statele Unite au
amplasat pe solul european aproximativ 7000 de arme nucleare”8 iar în privinţa forţei umane, deşi
„efectivele militare americane din Europa au variat întrucâtva în decursul timpului, niciodată nu au
scăzut sub 300.000 de soldaţi”9. Rezultatul acestei opţiuni a făcut ca, în ultima jumătate de secol,
Europa să fie „dependentă de Statele Unite pentru propria securitate şi pentru securitatea globală”10.
Acesta pare să fi fost şi interesul american, dar şi cel vest european, totodată. Americanii îi
voiau pe ruşi opriţi şi, în acelaşi timp, ocupaţi cu problemele continentale ale Europei. În acelaşi
timp, europenii se mulţumeau cu umbrela americană de securitate şi îşi foloseau resursele financiare
în mod diferit faţă de americani, pentru proiecte socio-economice pe propriul teritoriu.
Erau abordări strategice diferite care, în esenţă, răspundeau aceluiaşi tip de interes:
asigurarea securităţii proprii şi a liniştii pentru a-şi realiza proiectele naţionale de progres şi
bunăstare. Diferenţele socio-economice transatlantice se înscriu în acelaşi context al unei evoluţii cu
multe caracteristici comune, dar cu influenţe diferite asupra proceselor securităţii. Se pornea de la
adevărul că puterea militară se bazează, în bună măsură, pe dimensiunile şi forţa armatei iar
„bogăţia considerabilă şi populaţia numeroasă sunt cerinţe obligatorii pentru clădirea unor forţe
militare formidabile”11.
Aceasta însă nu este condiţia esenţială: trebuie de fapt ca statul respectiv să-şi propună acest
lucru. Şi, aşa cum am mai arătat, pe cele două ţărmuri ale Atlanticului opţiunile şi interesele au fost
diferite, astfel încât „deşi toate marile puteri sunt bogate, nu toate statele bogate sunt mari puteri”12.
În timp ce Statele Unite, nici după sfârşitul Războiului Rece, „nu au redus preponderenţa
puterii militare, europenii au descoperit că puterea economică nu se traduce în mod necesar în
putere strategică şi geopolitică”13.
Această diferenţă transatlantică a devenit cu atât mai vizibilă, cu cât „Europa unită a apărut
ca o putere economică de prim rang, capabilă să stea pe propriile ei picioare, alături de economiile
Statelor Unite şi Asiei şi să negocieze chestiuni ţinând de comerţul şi finanţele internaţionale pe
bază de egalitate”14.
Deşi disparităţile economice imense dintre Statele Unite ale Americii şi Europa de Vest
păreau că se reduc, lărgirea Uniunii Europene spre Estul fost comunist a ridicat noi probleme,
făcând vizibile alte diferenţe, de aceeaşi natură, şi în interiorul vechiului continent. Dar nivelul
dezvoltării economice e doar un criteriu al diferenţelor socio-economice iar realitatea a arătat că
relaţiile de putere nu reflectă ierarhia avuţiei”.
Nesuprapunerea obligatorie a contribuit la amplificarea diferenţelor transatlantice
corespunzătoare pentru că „statele convertesc diferite porţiuni din avuţia lor în forţă militară”15 şi o
fac cu o eficienţă diferită, dar mai ales îşi „construiesc tipuri diferite de forţe militare, iar aceste
opţiuni au şi ele implicaţii asupra balanţei de putere”16.
În contextul economic general, resursele naturale şi energia par a face obiectul unor analize
şi politici care transformă relaţia transatlantică în competiţie.
În mod natural, resursele şi rezervele de energie ale statelor europene şi ale Statelor Unite
sunt diferite. Totodată, existenţa acestor resurse în zonele de imediată proximitate a Atlanticului
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sunt realităţi geografice care nu pot fi schimbate dar la care se raportează interese, nevoi şi mai ales
posibilităţi politice, economice şi militare diferite ale statelor.
Obiect al diferenţelor socio-economice şi importantă resursă geo-strategică, resursele naturale,
îndeosebi cele energetice, determină diferenţe sociale cu relevanţă deosebită asupra proceselor de
securitate. Aceasta se realizează prin posesia asupra lor, accesul la acestea şi capacităţile de
procesare, de valorificare şi de consum.
Poziţia centrală a resurselor energetice, în economiile Statelor Unite şi Europei, pune
probleme comune de acces şi securitate a alimentării, dar mai ales de eficienţă a utilizării acestei
resurse naturale, numită de multe ori „vitală”.
Insuficienţa resurselor, poziţionarea diferită faţă de zonele geografice de extracţie, de
prelucrare şi de consum şi puterea tehnologică diferită a statelor Uniunii Europene şi Statelor Unite
determină repoziţionări geo-economice „exact acolo unde sunt plasate principalele zăcăminte de
petrol şi gaze”17.
Deşi „regimul internaţional al petrolului s-a schimbat dramatic în ultimele decenii” 18 el
rămâne o adevărată sursă de putere iar marile puteri industriale, între care Statele Unite ale Americii
şi Europa, recunosc acest adevăr şi resimt atât în economiile proprii, cât şi în proiectarea strategiilor
energetice şi de securitate cât de puternică este „arma petrolului”.
Din considerente care ţin de structura industrială şi angajamentul de a asigura un nivel de
trai ridicat propriilor popoare, atât Statele Unite ale Americii, cât şi Uniunea Europeană şi-au definit
interesul (conferind deci importanţă strategică) pentru zonele bogate în resurse de petrol şi gaze
naturale.
Importanţa acestora depinde atât de dimensiunea fizică absolută a rezervelor, cât şi de
capacitatea de extracţie şi accesul (uneori îngrădit politic sau fizic) la aceste zone, dar şi de
modalitatea transportului la prelucrător sau consumatorul final.
Deşi răspunde aceluiaşi interes comun al Uniunii Europene şi Statelor Unite, problema
diferenţelor socio-strategice în arealul resurselor energetice îşi are izvorul în poziţionarea
geografică şi nevoia de consum, dar şi în moştenirea istorică a accesului la resursele de petrol şi
gaze naturale.
Criza din Irak şi nevoia de acaparare a noi resurse care să satisfacă cerinţele şi, mai ales,
condiţionările pe care le-a produs robinetul de gaz rusesc închis în iarna anului 2006, explică
interesul Statelor Unite şi orientarea rapidă a politicii Uniunii Europene spre estul reprezentat de
zona Mării Negre şi a Mării Caspice.
Modalităţile concrete de acţiune ale Europei, diferite de cele ale Statelor Unite ale Americii,
ţin mai ales de tradiţia consumului european de petrol şi gaze naturale care are ca „furnizor
strategic” Federaţia Rusă.
Poziţia şi interesul diferite ale Europei şi Statelor Unite ale Americii faţă de resursele ruseşti
se datorează faptului că, în timp ce Germania şi statele din Europa de Est depind covârşitor de
petrolul şi gazele ruseşti, Statele Unite ale Americii nu depind efectiv de acestea şi totodată
controlează politic aproximativ 70-80% din resursele mondiale de petrol.
În timp ce Europa caută soluţia în Africa de Nord, şi în Marea Nordului, dar menţine deschis
culoarul de petrol şi gaze naturale ruseşti, Statele Unite ale Americii îşi desfăşoară forţele pentru a
domina Caucazul şi Golful.
Totodată atât Uniunea Europeană cât şi Statele Unite ale Americii şi-au exprimat obiective
aproape identice, constând în susţinerea dezvoltării independente a ţărilor din zonă, încurajarea
investiţiilor, sprijinul direct pentru soluţionarea unor crize. Dar concurenţa de putere din zonă va
reprezenta izvorul unor noi diferenţe între cei doi actori, Statele Unite ale Americii şi Europa.
Accesul la aceste resurse energetice reprezintă un proces socio-strategic extrem de important
în justificarea diferenţelor transatlantice. În acest sens, rutele petrolului şi gazelor naturale capătă o
importanţă deosebită, de siguranţa lor depinzând satisfacerea cererii de energie din ţările europene
şi din Statele Unite ale Americii, şi, deci, securitatea statelor. Totodată, securizarea transportului
17
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energetic este o problemă a securităţii globale, implicând, alături de economic şi juridic, şi factorul
militar.
Alături de dimensiunea economică, dimensiunea socio-demografică a securităţii este
relevantă atât prin compoziţia populaţiei, cât şi prin dinamica ei.
Diferenţele demografice, doar vizibile astăzi, reies din tendinţele diferite: „populaţia
americană creşte mai rapid şi se întinereşte, în timp ce populaţia Europei se află în declin şi
îmbătrâneşte în mod constant”19. Publicaţia „The Economist” prevede diferenţe viitore enorme între
„America tânără, multicoloră, exuberantă şi Europa îmbătrânită, decrepită, închistată” 20 . Adică,
păstrând tendinţele actuale, pornind de la vârsta medie de 35,5 ani a Americii şi 37,7 a Europei, în
2050 America va avea 36,2 ani iar Europa va avea 52,7 ani.
Acest lucru trebuie să fie îngrijorător pentru Europa Unită, care astăzi numără aproape 500
de milioane de persoane şi care, uşor şi sigur, va fi lipsită de una dintre resursele necesare înfăptuirii
obiectivului de a redeveni un actor important al scenei geostrategice globale, şi anume resursa
umană.
Dacă evoluţia demografică dezvăluie o diferenţă ce pare a fi doar numerică, schimbarea
structurii socio-profesionale a populaţiei şi cauzele creării acestei structuri duc la accentuarea
diferenţelor socio-demografice transatlantice. Aceasta deoarece industria s-a mutat din „locurile cu
forţă de muncă scumpă în cele cu forţă de muncă ieftină”21, iar spre America se deplasează resursa
umană cu disponibilitate spre inovaţia de calitate şi înalt calificată.
Unul dintre procesele care au o influenţă aparte asupra proceselor de securitate şi sunt luate
în considerare când se fundamentează politicile de apărare şi strategiile de securitate este migraţia.
Atât populaţia Statelor Unite ale Americii cât şi populaţia din Europa au fost şi sunt într-o
dinamică evidentă iar aceste mişcări din spaţiul euroatlantic „vor face în mod sigur să crească
dezechilibrele dintre diferitele sale regiuni” 22 . Devine astfel „neîndoielnic că fricţiunile
demografice, diferenţele majore dintre nativi şi străini, ca factor major în politica naţională şi
globală a deceniilor următoare”23, rămân realităţi geopolitice şi vor influenţa strategiile de securitate
de apărare şi militare ale statelor şi alianţelor.
În strânsă legătură cu diferenţele de potenţial economic şi demografic, relaţiei transatlantice
îi corespunde o gamă foarte largă de decalaje existente între capacităţile militare ale Statelor Unite
şi ale Europei. Aceasta în condiţiile în care există o strânsă legătură între cele două „tipuri” de
putere: puterea latentă şi cea militară. Aceste două forme de putere sunt strâns înrudite, dar nu
sinonime, deoarece derivă din tipuri diferite de bunuri deţinute. Puterea latentă se referă la
ingredientele socio-economice care contribuie la alcătuirea puterii militare şi se bazează în general
pe bogăţia statului şi pe dimensiunea populaţiei. Marile puteri au nevoie de bani, tehnologie şi
personal pentru a clădi forţe militare. „Puterea militară se bazează în mare parte pe dimensionarea şi
forţa armatei (forţele terestre n.n.) respectiv ale structurilor aeriene şi navale”24.
Decalajele actuale militare, umane şi tehnologice, dintre Europa şi Statele Unite sunt
rezultatul instalării în Europa de vest, pe toată perioada Războiului Rece, a unei puternice forţe
americane care dispunea de capacitatea de a se opune URSS. Prăbuşirea URSS a determinat şi
diminuarea necesităţii prezenţei americane în Europa şi, din motivele deja arătate, ultimul deceniu
al secolului al XX-lea a fost cel al „continuării declinului Europei într-o relativă slăbiciune militară,
în comparaţie cu Statele Unite”25.
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Disparităţile imense dintre statele vest-europene şi Statele Unite sunt nu numai cantitative,
reflectate în numărul de militari şi tehnică militară, ci şi calitative, mai ales în domeniile muniţiilor
de mare precizie, operaţiilor combinate, comunicaţiilor şi culegerii de informaţii, ceea ce creează o
adevărată prăpastie tehnologică între capacităţile militare ale Statelor Unite şi Uniunii Europene.
Diferenţa de putere actuală este, în mod vădit, nu numai rezultatul unei experienţe istorice ci
şi al unei opţiuni politico-strategice. Diferenţa între state o face modul în care guvernările „au
combinat în mod pragmatic ceea ce era public cu ceea ce era privat, piaţa cu planificarea, statul cu
afacerile, după cum îngăduia ocazia sau ideologia locală”26.
Această diferenţă de putere, reală şi de netăgăduit, este rodul unei politici paternaliste a
Statelor Unite ale Americii, susţinută în „secolul american” în care „Puterea americană a făcut ca
europenii să creadă că puterea nu mai era importantă”27. În acest sens, pare tot mai evident faptul că
diferenţa socio-strategică transatlantică nu este cea de posesie a instrumentelor de forţă şi deci a
puterii, ci este de filozofia construcţiei ideatice, de mod de proiectare a folosirii acesteia şi de
folosire efectivă a forţei pentru a impune soluţii. Diferenţa transatlantică „este acum o realitate
politică care nu o să dispară numai dacă dăm vina pe ciocnirea valorilor şi civilizaţiilor”28.
Este evident că între Europa şi Statele Unite ale Americii există diferenţe profunde în modul
în care îşi conduc politica externă şi că situaţia actuală se datorează raportării de pe poziţii diferite
la problemele comune. Pentru că, în timp ce Europa se deplasează dincolo de putere într-o lume
separată de legi şi reguli, negocieri transnaţionale şi cooperare, Statele Unite ale Americii îşi
manifestă efectiv puterea, prin posesia şi folosirea forţei militare.
„Perspectivele şi psihologia puterii şi ale slăbiciunii explică multe”29 dintre poziţiile atât de
diferite asupra aceloraşi probleme. Chiar şi în a-i judeca pe ceilalţi actori ai relaţiilor internaţionale,
din afara spaţiului euroatlantic, sintagmele politicienilor şi teoreticienilor sunt diferite.
America şi-a făcut duşmani grupaţi în „axa răului” în timp ce europenii, cu puţină
compasiune chiar, încearcă să-şi explice cauzele „statelor eşuate”. Acolo unde un american vede
„state în afara legii”, europeanul vede „state unde nu mai guvernează legea”. Iar dacă aceste
etichete exprimă percepţii diferite asupra ameninţărilor la adresa păcii şi ordinii internaţionale,
modurile de reacţie proiectate sau realizate adâncesc diferenţele transatlantice. Culturile strategice
specifice celor două abordări explică de ce europenii au o mai mare toleranţă la ameninţări, iar
americanii devin de-a dreptul intoleranţi.
Diferenţele de percepţie a ameninţărilor şi de proiectare a reacţiilor pe cele două ţărmuri ale
Atlanticului sunt nu numai de ordin psihologic, ci şi de natură practică, „reprezentând un produs al
disparităţilor dintre putere şi structură în actuala ordine internaţională”30.
Explicaţiile şi acţiunile diferite reprezintă manifestările unor diferenţe de percepţie
fundamentale pentru că europenii şi nord americanii „nu împărtăşesc aceleaşi puncte de vedere nici
în privinţa guvernării lumii, în privinţa rolului instituţiilor şi legilor internaţionale sau în privinţa
echilibrului adecvat între folosirea forţei şi utilizarea diplomaţiei în afacerile internaţionale” 31 .
„Statele Unite ale Americii au o predispoziţie organică de a dispreţui instituţiile comunităţii
internaţionale dacă acestea nu pot sau până când vor putea fi schimbate pentru a servi direct
libertatea neîngrădită de acţiune a Americii în străinătate”32.
Această atitudine a Statelor Unite, reflectând diferenţa de putere, îşi are explicaţia şi în
evoluţia istorică a relaţiei transatlantice, în faptul că s-au inversat rolurile şi că, prin urmare,
26
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argumentele pentru justificarea manifestării „unilateralismului” abordărilor a migrat spre vest,
peste ocean.
Europa începutului de mileniu are aversiune faţă de unilateralism pentru că nu mai deţine
instrumentele impunerii propriei soluţii, eventual radicale, şi încearcă refugiul în alt câmp
explicativ, cel al nefolosirii forţei şi a ameninţării cu folosirea forţei, al instituţiilor
multilateralismului guvernării problemelor globale.
Cultura strategică europeană actuală este tocmai rezultatul înţelepciunii istorice dobândite în
secole de război care au însemnat, de cele mai multe ori, demolarea construcţiilor materiale şi
instituţionale anterioare şi irosirea unor imense resurse umane, financiare şi tehnologice, aducând
dureri, mizerie şi sărăcie. Abandonarea viselor hegemonice care au aparţinut, în istorie, fie Angliei,
Franţei sau Germaniei, fie unor imperii trecătoare, precum şi respingerea principială a politicii de
forţă au definit „calităţile culturii strategice europene: accentul pus pe negocieri, diplomaţie,
legături comerciale, pe legile internaţionale referitoare la folosirea forţei, pe seducţie în detrimentul
coerciţiei, pe multilateralism în detrimentul unilateralismului”33.
Chiar şi asupra problemelor sovietice şi ex-sovietice, abordările americane şi europene sunt
diferite. Statele Unite au urmat calea înarmărilor într-o cursă nebună şi epuizantă şi a ameninţării cu
forţa, în scopul de a descuraja acţiunile adversarilor. Europenii au abordat relaţia cu vecinul mai
puternic căutând soluţii „prin angajamente şi seducţie, prin legături comerciale şi politice, prin
răbdare şi îngăduinţă”34.
Multe din diferenţele transatlantice sunt rezultatul împărtăşirii unor valori diferite de o parte
şi de cealaltă a Atlanticului. Diferenţa dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană nu este numai de
putere, ci reiese mai ales din situaţia concretă a inexistenţei la niciuna dintre puterile europene a
unui „discurs naţional şi internaţional a ceea ce înseamnă calităţile ei speciale: generozitatea şi
autoritatea morală care, măcar pe deoparte, să semene cu retorica americană pe această problemă”35.
III. Gestionarea diferenţelor transatlantice
prin strategii şi politici de securitate
Spectrul larg al diferenţelor socio-strategice transatlantice cuprinde, aşa cum am arătat, şi
diferenţele enorme de perspectivă asupra proceselor securităţii proprii statelor, regionale sau
globale. Acestea se reflectă atât în studiile de securitate ale cercetătorilor cât şi în documente care
exprimă opţiunea politică referitoare la acţiunile instituţionalizate în câmpul proceselor securităţii.
Prin strategiile de securitate, atât SUA cât şi UE, ca parteneri transatlantici, încearcă să
răspundă nevoii de reglare a unor procese sociale esenţiale pentru viitor. Valorificând caracterul
predicativ, puterea organizatoare şi valoarea critică din teoriile despre securitate, strategiile de
securitate prezintă proiecţii ale viitorului. Tototdată, strategiile reprezintă opţiuni ferme ale statelor
şi angajamente instituţionale – financiare, tehnologice, umane, culturale etc. – de a le pune în operă.
Pe firul celor desprinse, ca efect şi ca soluţie, este evident că atunci „când se pune problema
stabilirii priorităţilor naţionale, stabilirii ameninţărilor, definirii provocărilor, modelării şi
implementării politicilor de apărare, Statele Unite şi Europa urmează drumuri diferite”36.
În ceea ce priveşte SUA, ridicând unilateralismul la rang de politică internaţională, „când
administraţia Bush şi-a lansat Noua strategie de securitate, în septembrie 2002, ambiţiile americane
i-au lăsat pe mulţi europeni şi chiar pe unii americani, fără respiraţie”37.
Nu vom încerca să prezentăm aceste elemente, cu toate că erau amplificate diferenţele
transatlantice, prin bulversarea întregului sistem internaţional. Europenii observau încălcarea
flagrantă a Cartei ONU, care interzice ameninţarea ori folosirea forţei împotriva integrităţii
33
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teritoriale sau independenţei politice a unui stat şi uitarea condamnării, în Procesul de la Nurnberg,
a acţiunii preventive drept crimă de război. Mulţi teoreticieni şi oameni politici atenţionau atunci
asupra abdicării SUA de la principiile legalităţii şi moralităţii acţiunilor sale.
Statele Unite păstrează şi la început de mileniu Europa între cele patru regiuni de interes
(alături de Asia de Nord-Est, litoralul Asiei de Est şi Orientul Mijlociu – Asia de Sud-Vest) în şi din
care îşi propun să opereze militar pentru a-şi proteja aliaţii şi a descuraja agresiunea.
Devenit deja un actor economic global, Uniunea Europeană îşi propune să participe mai
consistent şi la mecanismele de asigurare a securităţii globale prin gestionarea diferenţelor sociostrategice interne şi transatlantice.
Subsumate marilor transformări strategice de la începutul mileniului trei evoluţiile complexe
din spaţiul euroatlantic l-au făcut pe fostul secretar general al NATO, lordul George Robertson, să
observe că „deşi există diferenţe de opinie puternice şi cu greutate în NATO, UE şi ONU, acestea
au un caracter raportat în esenţă la mijloace şi nu la scopuri, la tactică şi nu la strategii” 38 .
Schimbările din mediul european de securitate, parte a dinamicii deosebite a mediului internaţional
de securitate, cel puţin din perspectiva studiului nostru, sunt pe de o parte evoluţii interne ale
regiunii, ale statelor Europei de Vest şi de cuplare comunitară a Europei Centrale şi de Sud – Est
care abordează într-o manieră „continentală” securitatea europeană iar pe de altă parte înregistrează
fenomenele de „euroatlantizare” rezultate din raportarea la Statele Unite şi la NATO şi participarea
la rezolvarea problemelor globale.
Aceasta răspundea nevoii şi angajamentelor statelor membre ale Uniunii Europene de a-şi
asuma responsabilităţi din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte securitatea regională şi
internaţională. Acceptarea acestor provocări înseamnă atât abordarea chestiunilor principiale ale
modelării securităţii regionale şi globale în formatul pe care îl reprezintă ONU, UE şi OSCE, cât şi
punerea la dispoziţie a mijloacelor care să reprezinte contribuţii naţionale.
Statele europene, preocupate de găsirea cadrului instituţional de participare activă la
gestionarea problemelor europene şi internaţionale, şi-au dezvoltat propriul proiect de securitate sub
forma Politicii Externe şi de Securitate Comună care are ca parte integrantă Politica Europeană de
Securitate şi Apărare.
Asumându-şi un rol tot mai pronunţat în modelarea proceselor securităţii continentului prin
gestionarea diversităţii, Summit-ul Uniunii Europene din 12 decembrie 2003 a adoptat Strategia de
Securitate a Uniunii Europene: „O Europă mai sigură într-o lume mai bună”.
Strategia europeană oferea soluţii europene la problemele de securitate ale continentului, în
contextul de confuzie şi reacţii antiamericane apărute după adoptarea în Congresul SUA a
„Strategiei de Securitate Naţională” şi izbucnirea războiului din Irak, în septembrie 2003.
„Documentul procedează la o analiză a mediului de securitate, identifică obiectivele strategice şi
propune politici menite a răspunde principalelor provocări şi ameninţări la adresa securităţii”39.
Europa a reuşit să pornească un proiect care vine să răspundă intereselor fiecărui stat şi să se
facă un pas înainte pentru normarea şi regularizarea sistemului regional. Responsabilităţii speciale
faţă de evoluţia continentului în actualul context de securitate i s-a răspuns la Lisabona, prin
semnarea Tratatului de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene. Acest tratat reflectă poate cel mai bine înţelegerea Europei ca
diversitate în unitate, aşa cum îşi doreau şefii de state şi de guverne care l-au semnat.
Coerenţa modificării secţiunii a V-a, mai ales a capitolului 2, ne oferă prin Politica Externă
de Securitate Comună un adevărat cadru de gestionare coezivă a diferenţelor europene. Aceasta este
întemeiată pe „dezvoltarea solidarităţii politice reciproce a statelor membre, pe identificarea
chestiunilor de interes general şi pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergenţă a
acţiunilor statelor membre”40.
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Parte integrantă a Politicii Externe şi de Securitate Comună, „Politica Europeană de
Securitate şi Apărare include definirea treptată a ariei politicii de apărare a Uniunii” care va
conduce la o apărare comună. În acest sens, apare unul din cele mai importante elemente ale
Tratatului de la Lisabona, în care, pentru a asigura „o capacitate operaţională bazată pe mijloace
civile şi militare”41 se întrevede „o cooperare structurată permanentă”. Aceasta reuneşte statele care
întrunesc cele mai multe capacităţi militare, pentru gestionarea celor mai „solicitante misiuni”. Un rol
deosebit îi este recunoscut alianţei „NATO, care rămâne pentru statele membre ale acestei
organizaţii fundamentul apărării lor colective”42.
În noua proiecţie de instituţionalizare a unei viziuni comune asupra problemelor securităţii
europene apare posibilitatea ca Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi
politica de securitate să participe la lucrările Consiliului de Securitate al ONU.
„În cazul în care Uniunea a definit o poziţie privind o temă aflată pe ordinea de zi a
Consiliului de Securitate al ONU, statele membre care fac parte din acesta solicită ca Înaltul
Reprezentant să fie invitat pentru a prezenta poziţia Uniunii” 43 . Aceasta implică nu numai
discutarea în organismele Uniunii Europene a problemelor de interes de pe agenda Consiliului de
Securitate, ci şi transferarea către Înaltul Reprezentant a responsabilităţii susţinerii punctului comun
al membrilor permanenţi şi nepermanenţi europeni. Este o nouă încercare de a conferi mai multă
vizibilitate Uniunii Europene şi reprezintă voinţa de a implica Uniunea Europeană în procesul
decizional al ONU.
Construcţia europeană în domeniu este rezultatul eforturilor comune ale instituţiilor Uniunii
Europene, dar şi a tuturor statelor membre.
În concordanţă cu proiectele transatlantice ale securităţii europene, România îşi asumă
responsabilităţile specifice în domeniul securităţii naţionale şi regionale. Raportarea României la
proiectele euroatlantice în domeniul securităţii şi apărării se înscrie în efortul european comun de
asigurare a unui mediu de securitate colectivă, în care diferenţele sunt gestionate printr-o largă
cooperare interstatală, pentru conjugarea resurselor şi energiilor, în vederea realizării unităţii în
diversitate.
Strategia de Securitate Naţională a României – 2006 ţine cont de transformarea profundă a
mediului de securitate înregistrând totodată angajamentele şi responsabilităţile după aderarea la
NATO şi accederea în Uniunea Europeană.
Strategia de Securitate reflectă preocuparea României ca în actualul context internaţional
tensionat şi complex să-şi dezvolte capacitatea de anticipare şi de acţiune pro-activă şi să-şi
consolideze capacitatea de reacţie şi adaptare. Strategia de Securitate oferă în acelaşi timp
instrumentele procedurale prin care diferenţele sociale, aparţinând atât mediului de securitate intern
cât şi celui extern, pot fi identificate, monitorizate şi gestionate.
Mediul de securitate de la început de mileniu în care se prefigurează să se realizeze şi să se
manifeste securitatea naţională reprezintă un peisaj pluriform şi diferenţiat de stări şi procese
marcate „coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe pozitive majore cu altele care generează riscuri şi
ameninţări” 44 . Mediul de securitate este astfel „un continuum în care cuvântul cheie este
diferenţa”45 populat în mod natural de diferenţe fără de care nu ar putea exista şi nu am putea
înţelege individualul statal sau identitarul naţional. Riscurile şi ameninţările apar ca urmare a
gestionării deficitare a diferenţelor geostrategice.
Aceste diferenţe, ca mod de exprimare a diversităţii actorilor mediului de securitate, pot
tinde asimptotic către identitate (naţională, europeană), sau pot evolua către alcătuire explozive,
beligene, insecurizante (diferende, crize, războaie).
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Lumea începutului de mileniu „complexă, dinamică şi conflictuală” 46 este dominată de
diferenţele majore dintre democraţie şi totalitarism care se manifestă îndeosebi prin agresiunea
terorismului internaţional împotriva statelor democratice. În acest mediu „confruntarea principală
are loc între valori, credinţe şi percepţii fundamental diferite”47.
IV. Concluzii
Diferenţele socio-strategice trebuie cunoscute şi gestionate coeziv pentru a asigura
securitatea, bunăstarea şi democraţia pe continent. Manifestarea diferenţelor transatlantice impune
gestionarea lor coezivă prin strategiile şi politicile de securitate.
Dincolo de divergenţele retorice dintre oficialii americani şi europeni pe temele diferenţelor
transatlantice, se impune recunoaşterea complementarităţii eforturilor NATO şi Uniunii Europene
într-o arhitectură comună de securitate. Dubla extindere a celor două organizaţii a adus în atenţie
necesitatea unor formule instituţionale capabile să anticipeze un răspuns coerent şi multilateral dat
de gestionarea comună a diferenţelor socio-strategice care încă populează realităţile transatlantice.
În acest context, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană răspund diferit ameninţărilor
strategice, pentru că încă nu a fost depus efortul comun şi planificat de gestionare a ceea ce le
separă în abordarea aspectelor politice şi militare ale securităţii.
Fără îndoială Europa şi Statele Unite ale Americii rămân principalele ancore ale stabilităţii
în Europa. Aceasta nu implică însă neglijarea diferenţelor transatlantice în proiectarea demersurilor
în planul combaterii noilor tipuri de riscuri, aşa cum rezultă din cele două strategii şi din politicile
militare de la estul şi vestul Atlanticului de Nord.
Orice abordare a securităţii regionale sau internaţionale nu poate fi realizată fără raportarea
la rolul şi importanţa relaţiei transatlantice. Rezultat al evoluţiei istorice diferite la Estul şi Vestul
Atlanticului, diferenţele transatlantice au apărut şi au evoluat într-un amestec de poziţii care duce de
la complementara nevoie de celălalt până la semnale de neînţelegere sau respingere. Sensibilităţilor
reciproce le răspund interese comune de asigurare a democraţiei, securităţii şi bunăstării.
Diferenţele de cultură strategică, opţiuni, instrumente şi posibilităţi economice de a susţine
realizarea intereselor de securitate dintre SUA şi statele europene se manifestă şi în interiorul ONU
şi NATO.
Uniunea Europeană este încă în căutarea optimului pe calea evoluţiei de la aspectele
economice comunitare la o colaborare cât mai strânsă în domeniul politic şi militar.
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KOSOVO ŞI PROBLEMA REFUGIAŢILOR ÎN PERIOADA 1999-2007
Cristian NIŢĂ∗
During the Kosovo War(1999) roughly a million ethnic Albanians fled or were forcefully driven from Kosovo,
several thousand were killed (the numbers and the ethnic distribution of the casualties are uncertain and highly
disputed). After the war ended, some 200,000-280,000, representing the vast majority of the Serb population, left when
the Serbian forces left. The current number of internally displaced persons is disputed, with estimates ranging from
65,000 to 250,000.
Following the Kosovo War in 1999, United Nations Security Council Resolution 1244 placed Kosovo under
the authority of the UNMIK, with security provided by the NATO-led Kosovo Force (KFOR), and legally reaffirmed
Serbia's sovereignty over the region and committed the UN Member States to its territorial integrity. After UNsponsored negotiations failed to reach a consensus on an acceptable constitutional status, Kosovo's provisional
government unilaterally declared independence from Serbia on 17 February 2008 and received partial international
recognition as a sovereign state.

Kosovo: suprafaţă: 10.887 km2 (reprezintă 15% din teritoriul Serbiei); populaţia 1.995.000
loc; din punct de vedere etnic: albanezi (89.8%), sârbi (6.1%), bosniaci (1.3%), turci (0.9%), gorani
(0.5%), rromi (0.4%), ashkali (0.5%), egipteni (0.5%); în prezent aici se mai găsesc, după unele
surse, în jur de 100.000-120.000 de sârbi.
Vecini: Albania (sud-vest), Macedonia (sud, sud-est), Muntenegru (vest), Serbia (nord-vest,
nord, est).
Capitala: Priştina.
Limbi vorbite: albaneza (oficial), sârba (oficial), bosniaca şi turca.
Religii: 92.5% musulmani, 7.5% creştin ortodocşi48. Islamul este religia oficială a provinciei
Kosovo, fapt dovedit şi de existenţa a 650 de imami în provincie49. Mulţi din ei au absolvit la
Universitatea Al-Azhar din Egipt, Universitatea Islamică Madinah din Arabia Saudită şi
Universitatea Islamică din Priştina,' a declarat la IOL, Qemql Murina, prodecanul Colegiului de
Studii Islamice din Priştina.
Refugiaţi: 1.892 persoane din Kosovo în Fosta Republica Iugoslava Macedonia, 399 din
FIROM în Kosovo.
Persoane deplasate în interior: la data de 30 iunie 2007, în Serbia se aflau 243.610 de
persoane: 75% sârbi kosovari, 118 rromi, ashkali, egipteni, 14% alte minoriăţi.
Resurse naturale: lignit, plumb, zinc, magneziu, minereuri feroase.
Refugiaţii albanezi şi sârbi din provincia Kosovo
Popoarele care ocupă în prezent teritoriul fostei Iugoslavii fac parte din ramura de sud a
slavilor care s-au instalat aici în secolele al VI-lea şi al VII- lea.
Provincia Kosovo a apărut ca entitate politică în anul 1945. Până atunci, ţinutul a aparţinut
parţial sau în întregime altor state: Albania (in perioada ocupaţiei italiene), Serbia, Muntenegru,
Imperiul Otoman şi Imperiul Bizantin, Bulgaria şi chiar Imperiul Roman50.
În timpul conflictului turco-austriac (1683-1699), încheiat prin pacea de la Karlowitz din
1699, a apărut un moment când imperialii au ajuns foarte departe în Balcani, ocupând aproape toată
Macedonia de astăzi. Dar turcii au reuşit să declanşeze o contraofensivă şi să-i împingă înapoi. Şi
atunci sârbii, care fuseseră de partea austriecilor, de teamă că turcii îi vor măcelări s-au retras din
Macedonia şi Kosovo în frunte cu patriarhul lor, Arsenie. Cifrele refugiaţilor variază între 200.000
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şi 500.000 de persoane. Avem totuşi un reper sigur: 37.000 de familii. Dacă socotim o familie
modernă, de şase persoane, numărul refugiaţilor se ridică la peste 200.000; dacă admitem că era o
familie de tip zadruga sârbească – 16-20 de membri – depăşeşte 500.000 de persoane, adică
populaţia întregii Muntenii din veacul al 17-lea. Sârbii fugiţi către nord au fost colonizaţi de
austrieci în Krajna croată, în Banat şi în Voivodina. Iar în golul format au pătruns albanezii. Între
cele două războaie mondiale, Belgradul a dus o politică de sârbizare în Kosovo, reuşind să
echilibreze demografic regiunea. În perioada postbelică, situaţia demografică a evoluat în avantajul
albanezilor şi a fost favorizată şi de plecările masive ale sârbilor din provincie.
Între cele două războaie mondiale, Belgradul a dus o politică de sârbizare în Kosovo,
reuşind să echilibreze demografic regiunea.
Situaţia etnică a provinciei Kosovo în perioada 1920-1948
După 1921, peste 11.000 de familii sârbeşti au fost colonizate în regiunea Kosovo, fiecare
familie primind în medie câte 9 hectare (în total peste 100 de mii de hectare au fost împărţite coloniştilor
sârbi). Unii dintre aceşti colonişti au plecat după un scurt timp din regiune, din cauza mediului potrivnic
sau a condiţiilor de viaţă prea dure. Propaganda sârbească aprecia că ei au fost alungaţi de către
majoritarii albanezi, dar se uita de misiunea lor colonizatoare în zonă51.
În total, în perioada dintre cele două războaie mondiale, pe teritoriul de astăzi al provinciei
Kosovo au fost colonizaţi peste 60.000 de sârbi din diferite regiuni ale Serbiei. În anul 1941, când
teritoriul a fost alipit Albaniei, cea mai mare parte a acestora s-a refugiat în alte regiuni ale
Iugoslaviei.
În timpul celui de al doilea război mondial, se înregistrează primele tendinţe separatiste
în regiunea Kosovo, când o serie de locuitori, mai ales de origine etnică albaneză, au alcătuit
trupe distincte subordonate aşa-numitului guvern al Albaniei mari. După septembrie 1943, când
Italia a capitulat, germanii au acordat un sprijin ostentativ anexării de către autorităţile albaneze
a acestei provincii sârbe. Unele grupuri care cooperau cu forţele de ocupaţie, mai ales divizia
S.S. Skanderbeg, au iniţiat o campanie de expulzare şi exterminare a populaţiei sârbeşti din zona
disputată. Se estimează că între 80.000 şi 100.000 de sârbi au părăsit Kosovo şi Metohia în
această perioadă.
În anul 1945, pentru a împiedica izbucnirea unor conflicte între cele două comunităţi, noul
guvern comunist iugoslav a interzis revenirea sârbilor refugiaţi în regiunea Kosovo. Măsura a avut însă
un caracter temporar, la scurt timp după adoptarea ei având loc o revizuire a măsurilor agrare şi
coloniale dinainte de război.
După îndelungi ezitări şi o tentativă de a regla problema Kosovo într-un cadru mai larg, al
relaţiilor cu Albania şi al eventualităţii unei confederaţii balcanice, conducerea Partidului Comunist
Iugoslav a decis în cele din urmă să considere Kosovo-Metohia parte componentă a Republicii
Serbia, dar cu statut de autonomie.
Kosovo în perioada postbelică
În perioada postbelică, Iugoslavia a reuşit să-şi asigure o dezvoltare economică şi un
standard de viaţă care depăşea nivelul ţărilor comuniste. A dus o politică externă originală.
Contradicţiile interne, în plan naţional, nu au putut însă dispărea, ci dimpotrivă, ele s-au
amplificat, mai ales după 1970, când, de altfel, întregul sistem economic şi politic a intrat într-o
criză tot mai accentuată, care s-a amplificat după moartea lui Tito, în mai 1980. La un an după
dispariţia sa, izbucnesc în Kosovo primele conflicte interetnice.
În martie 1981 a fost organizat în Iugoslavia un nou recensământ, ale cărui rezultate
evidenţiau faptul că cea mai creştere de populaţie, 27, 4%, s-a înregistrat în provincia autonomă
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Kosovo, faţă de restul federaţie unde procentul era în medie de 9,2%. Albanezii aveau cel mai
spectaculos spor de populaţie de la 1.309.000. în 1971 la 1.730.000 în 198152.
În Kosovo, pe fondul unei crize economice endemice şi a unei creşteri demografice
accentuate, tendinţele separatiste s-au accentuat începând cu anul 1981. În acest context, între anii
1981-1990, situaţia din zonă s-a deteriorat profund (între 1981-1989 au loc numeroase revolte ale
populaţiei de origine albaneză din provincie) ceea ce a făcut ca 50.000 de sârbi şi muntenegreni să
părăsească regiunea, o bună parte invocând motive de ordin economic (în anul 1989, între Kosovo
şi Slovenia existau deosebiri salariale de 50%)53. Conducerea Serbiei a pus însă această emigrare
masivă pe seama presiunilor exercitate de albanezii majoritari din zonă 54 . Ca urmare, noul
preşedinte al Serbiei, Slobodan Miloşevici a retras în martie 1989 statutul de autonomie al
provinciei şi a instaurat la 1 martie 1989 starea de urgenţă în zonă. Au fost interzise instituţiile
autonome albaneze şi a fost dizolvat parlamentul provinciei. Acest fapt ce a determinat, după unele
surse, exodul a 350.000 de etnici albanezi din regiune.
În replică la aceste măsuri, deputaţii de origine albaneză din fostul parlament au
promulgat Constituţia Republicii Kosovo şi au organizat alegeri în octombrie 1990. La 24 mai
1992, Ibrahim Rugova a fost ales preşedinte al Republicii Kosovo, în urma unor alegeri
legislative şi prezidenţiale nerecunoscute de Belgrad. La Conferinţa de la Londra asupra păcii
în Iugoslavia, din 25-28 august 1992, albanezii au cerut suveranitate asupra regiunii55. Pentru a
restabili controlul asupra acesteia, Slobodan Miloşevici a trimis o forţă de securitate de 20.000
de oameni ceea ce a condus la începerea confruntărilor dintre forţele de poliţie şi de securitate
sârbe cu Armata de eliberare din Kosovo (UCK), cel mai mare val de violenţe fiind înregistrat
în aprilie 199656. În iulie 1998, Slobodan Miloşevici a lansat o vastă operaţiune militară în
Kosovo care s-a soldat cu internaţionalizarea conflictului. În acel moment, erau înregistraţi deja
50.000 de refugiaţi şi 1.500 de persoane ucise.
Intervenţia N.A.T.O în zona Kosovo-Metohja, în anul 1999, a produs un nou val de
refugiaţi în regiune, ceea ce a accentuat problema refugiaţilor.
Înainte de începutul conflictului (24 martie 1999), existau, după unele surse, 140.000 de
refugiaţi albanezi în afara Republicii Federale Iugoslavia. UNHCR, la rândul său, aprecia că, până
la începutul lunii aprilie 1999, în urma campaniei de epurare etnică dusă de forţele de securitate
sârbe, rezultaseră 226.000 de refugiaţi în Albania, 125.000 în Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei şi 35.000 în Muntenegru57.
După campania militară NATO, desfăşurată în perioada 24 martie - 9 iunie 1999, se estima
că existau în jur de 440.000 de refugiaţi în Albania, 245.000 în Macedonia şi 90.000 în alte părţi în
afara Kosovo. Datorită situaţiei critice din Macedonia, 90.000 dintre aceştia au fost preluaţi pe
calea aerului de alte 29 de state. Conform unui raport intern al Alianţei Nord-Atlantice, până la
sfârşitul lunii mai 1999, peste 230.000 de refugiaţi au ajuns în FYROM, peste 430.000 în Albania
şi în jur de 64.000 în Muntenegru. Aproximativ 21.500 de refugiaţi au ajuns în Bosnia şi peste
61.000 au fost evacuaţi în alte ţări. Se aprecia că în provincia Kosovo, 580.000 de persoane au
rămas fără locuinţă. Până la sfârşitul lunii mai 1999, 1.500.000 de persoane, adică 90% din
populaţia provinciei, au fost expulzate din casele lor.
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În acelaşi timp, în jur de 60.000 de sârbi au părăsit provincia Kosovo în timpul
bombardamentelor58. După sosirea trupelor KFOR, migraţia forţată a minorităţii sârbe (10% din
totalul populaţiei – 1.956.196, 82% fiind albanezi) s-a accentuat. În acest context, în vara anului
1999, existau 177.806 de persoane deplasate intern în Serbia şi 40.832 în Muntenegru.
La 10 iunie 1999, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia nr.1244 pentru
Kosovo care prevedea desfăşurarea unei forţe de pace de 50.000 de oameni aparţinând în special
Alianţei Nord-Atlantice. De asemenea, toate operaţiunile civile legate de refugiaţi, reconstrucţie,
poliţie, democratizare sunt încredinţate Naţiunilor Unite59.
După 14 iunie 1999, în numai trei săptămâni, a avut loc cea mai rapidă şi mai masivă
repatriere de refugiaţi din lume, 600.000 de etnici albanezi s-au întors la căminele lor, în timp ce
200.000 de sârbi şi mii de ţigani au început să părăsească provincia în grabă60. Mulţi dintre aceştia
au fost colonizaţi în provincia Voivodina, alături de sârbii refugiaţi din Croaţia. La o suprafaţă de
21.506 km2 şi populaţia de peste 2.000. 000 locuitori, dintre care sârbi sunt 57,3%, unguri - 16,9%,
iugoslavi - 8,4%, croaţi - 3,7%, slovaci - 3,2%, muntenegreni - 2,2%, români - 1,9%, ţigani - 1,2%,
alţii - 5,2%, conform recensământul din anul 1991, se estimează că în această zonă trăiesc
aproximativ 220.000 de refugiaţi sârbi.
Pentru a împiedica un aflux masiv de refugiaţi sârbi dinspre Kosovo, patriarhul Pavle,
conducătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe, s-a instalat la episcopia din Pec şi a lansat un apel către
sârbii din regiune, cerându-le să nu părăsească provincia, iar cei plecaţi să revină la casele lor. În
paralel, liderul politic al UCK a cerut formal populaţiei sârbe, în conformitate cu acordul semnat de
UCK cu NATO pe 20 iunie 1999, să revină în provincia iugoslavă61.
După instalarea administraţiei ONU, sub conducerea lui Bernard Kouchner, circa 100.000
de sârbi, după unele surse, au rămas în provincie sub protecţia forţelor KFOR62. De altfel, concluzia
UNHCR în privinţa situaţiei minorităţilor non-albaneze în provincia Kosovo, pentru perioada
noiembrie 1999-ianuarie 2000, era extrem de rezervată: ,,situaţia minorităţilor etnice rămâne
precară”63.
Primele grupuri de refugiaţi sârbi din Kosovo s-au întors în provincie în august 2001. Este
vorba de un grup de 54 de sârbi care, sub protecţia trupelor KFOR, au revenit în satul Osojane.
Aceasta este prima întoarcere organizată a refugiaţilor sârbi care au părăsit Kosovo după încetarea
bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, de teama unor represalii ale albanezilor. Serbia şi
Muntenegru găzduiau în acel moment, cel mai mare număr de refugiaţi din Europa, peste 700.000.
În urma conflictului din Kosovo, Macedonia avea la un moment dat peste 360.000 de
refugiaţi din provincia iugoslavă, peste o şesime din populaţia statului64.
La o lună după primele alegeri libere din Kosovo, de la 28 octombrie 2000, problema
albaneză a izbucnit din nou mai întâi în sudul Serbiei, apoi şi în nordul Macedoniei. Noile
gherile au apărut aproape simultan: Armata de Eliberare din Preşevo-Medvedja-Bujanovac
(UPCMB) în sud-vestul Serbiei la 4 februarie 2000 şi Armata de eliberare naţională din
Macedonia (UCKM) în nord-vestul Macedoniei la 20 ianuarie 2000 65 . UCKM iese din
clandestinitate şi la 16 februarie 2001 ocupă, în premieră, câteva sate albanofone de la
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frontierele Macedoniei cu Kosovo şi Serbia. Ulterior, acţiunile gherilei albaneze s-au extins
spre al doilea oraş al ţării, Tetovo66.
Conflict izbucnit în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), în februarie
2001, a provocat exodul a 65.000 de refugiaţi macedoneni în Kosovo şi a 6.000 în Serbia.
Alături de aceştia, aproximativ 6.000 de etnici albanezi şi turci au părăsit zona, refugiindu-se în
Turcia. În plus, se estima că cel puţin 30.000 de persoane erau deplasate intern pe teritoriul
statului macedonean. La sfârşitul lunii iunie 2001, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi a
solicitat suplimentarea fondurilor pentru operaţiunile din zonă cu 17,5 milioane de dolari, cu
scopul de a face faţă şi celui mai pesimist scenariu. Scenariu ce a fost confirmat de realitate,
având în vedere că la sfârşitul lunii august 2001, UNHCR estima că peste 125.000 de persoane
au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele din cauza luptelor.
Situaţia minorităţii sârbe din Kosovo după proclamarea independenţei
La nivelul spaţiului ex-iugoslav, sârbii sunt prezenţi ca minorităţi într-un spaţiu continuu pe
teritoriul mai multor state: Croaţia (Krajina), Bosnia-Hertegovina (Republica Srpska), Muntenegru
şi Kosovo (districtele din nord Leposaviq, Zvecan si Zubin Potok, precum şi jumătatea nordică a
districtului Mitrovica). Albanezii sunt prezenţi ca minoritari în regiunile adiacente din Muntenegru
(sud-est), sudul Serbiei (districtele Presevo – cu 95% albanezi, Mujanovac – 65%, si Medveza –
35% ) şi Macedonia (circa 25% din populaţia ţării, ocupând un teritoriu compact în nord-vest, dar
prezenţi intr-un număr considerabil si în capitala Skopje)
Etnicii sârbi din Kosovo sunt concentraţi în nord, în districtele Leposaviq, Zvecan şi Zubin
Potok, precum şi jumătatea nordică a districtului Mitrovica), la frontiera administrativă cu Serbia.
Aici locuiesc circa 100.000 de sârbi, aflaţi practic sub o administraţie paralelă, susţinută de Belgrad
(municipalitatea, poliţia, organele judiciare)67.
De altfel, sârbii din provincia Kosovo au decis pe 15 februarie 2008 să îşi constituie un
parlament propriu, prin organizarea de alegeri municipale în acord cu Belgradul, în luna mai 2008,
respingând astfel independenţa provinciei. ,,Adunarea municipalităţilor şi localităţilor sârbe din
Kosovo” a decis să organizeze în coordonare cu Belgradul, la 11 mai 2008, alegeri locale şi regionale
pentru a alege parlamentul din Kosovo, potrivit concluziilor unei reuniuni a adunării, desfăşurată la
Kosovska Mitroviţa, în nordul provinciei.68
Peste jumătate dintre sârbi locuiesc în enclave protejate de forţa NATO (KFOR) desfăşurată
la sfârşitul războiului pentru a asigura pacea. Cea mai mare parte a acestora este concentrată la
Kosovoska Mitroviţa, un oraş divizat de o parte şi de alta a râului Ibar. În nord locuiesc 40.000 de
sârbi, iar în sud 80.000 de albanezi.
Un exod al sârbilor din Kosovo după proclamarea independenţei nu se aşteaptă. Cel puţin
aşa reiese din declaraţiile liderilor acestei comunităţi şi ale ambasadorilor europeni. Majoritatea
sârbilor care trăiesc în Kosovo vor rămâne aici în cazul în care violenţele nu vor reizbucni, întrucât
dacă nu vor mai fi sârbi în Kosovo, provincia va fi definitiv pierdută pentru Belgrad, remarca un
diplomat european. Evocând asigurările Belgradului că nu va răspunde prin violenţă proclamării
unilaterale a independenţei provinciei, Alex Anderson, de la International Crisis Group (ICG),
consideră că autorităţile sârbe vor încerca să consolideze structurile paralele din teren69.
Potrivit unui sondaj realizat în decembrie 2007, 60,8 % dintre sârbi susţin că nu vor părăsi
provincia Kosovo în eventualitatea declarării independenţei acesteia, în timp ce 30,5 % declară
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contrariul. În acelaşi timp, 82,4 % dintre sârbii din Kosovo consideră că cel mai bun rezultat al
negocierilor ar fi ca provincia să rămână în cadrul Serbiei, într-o formă de autonomie70.
46 % dintre cetăţenii sârbi cred că statutul provinciei Kosovo este o problemă care trebuie
soluţionată, în timp ce 17,5 % dintre persoanele interogate au citat drept cele mai mari probleme
nivelul de trai, şomajul şi lipsa oportunităţilor economice.
Securitatea personală şi a proprietăţii se clasează pe cea de-a treia poziţie, fiind o prioritate
pentru 13,5 % dintre sârbii din Kosovo, iar îmbunătăţirea relaţiilor cu Serbia pe locul patru, cu
12,6%.
Aproximativ 80,3 % dintre sârbi consideră că o proclamare a independenţei provinciei este
complet inacceptabilă, în timp ce 1,4 % ar sprijini în totalitate independenţa Kosovo.
În acest context, nu trebuie uitat faptul că unul dintre cei 8 indicatori de dezvoltare stabiliţi
de administraţia ONU pentru normalizarea situaţiei din Kosovo, cel legat de întoarcerea refugiaţilor,
nu este nici acum rezolvat.
Misiunea administrativă a ONU în Kosovo (UNMIK) a declarat la sfârşitul lunii ianuarie
2007, că numai 16.000 de refugiaţi s-au întors în provincia Kosovo din 199971.
În schimb, aproximativ 220.000 de refugiaţi, în principal sârbi, rromi şi alte minorităţi nonalbaneze, rămân împrăştiaţi prin Serbia şi Muntenegru, arătând un interes mic de a reveni la casele
lor din Kosovo.
Conform statisticilor UNMIK, 44% din cei care s-au întors sunt sârbi, populaţia minoritară
cea mai mare din provincia predominat albaneză.
Situaţia minorităţii turce din Kosovo
Autorităţile din Kosovo au iniţiat la sfârşitul lunii ianuarie 2008 o dezbatere publică privind
textul unei noi Constituţii. Potrivit acestuia, Kosovo se declară o republică parlamentară, iar textul
cuprinde toate recomandările conţinute în planul mediatorului ONU, Martti Ahtisaari, privind
statutul Kosovo, care preconizează o independenţă supravegheată a provinciei, o societate
,,multietnică” şi garanţii puternice pentru drepturile minorităţilor72.
În document se afirmă că exerciţiul ,,autorităţii este fondat pe respectul drepturilor omului
în cazul tuturor cetăţenilor şi tuturor persoanelor din interiorul frontierelor sale”, pe ,,egalitatea
tuturor cetăţenilor şi respectarea cu stricteţe a libertăţilor fundamentale recunoscute pe plan
internaţional”73.
În plus, în actualul guvern kosovar, trei portofolii, ministerul muncii şi ministerul
comunităţilor etnice şi ministerul repatrierii refugiaţilor sunt conduse de reprezentanţii Partidului
Liberal Sârb, respectiv Nenad Rasic şi Boban Stankovic, iar conducerea ministerului mediului îi
revine lui Mahir Yagcilar de la minoritatea turcă kosovară74.
Pentru etnicii turci care trăiesc de secole in Kosovo implementarea planului reprezentantului
special al ONU Martti Ahtisaari în noua Constituţie kosovară reprezintă un „pas înapoi” de la
drepturile lor culturale si lingvistice.
Grupul turcilor declară că, potrivit planului, etnicii albanezi şi sârbi au dreptul la învăţământ
în albaneză sau sârbă, dar celelalte grupuri etnice nu pot beneficia de învăţământ în limba maternă
dacă nu sunt majoritare în municipalitatea in care trăiesc. Prin urmare, turcii vor avea drept la
învăţământ în limba turcă doar în regiunea Mamusa.
Potrivit planului lui Ahtisaari, sârba este una din limbile oficiale în municipalităţi în care nu
locuieşte nici un sârb. Însă acest lucru nu este valabil pentru limba turcă în zone precum Prizren,
Pristina, Gilan, Mitrovica, Vushtrri.
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Turcii doresc de asemenea să primească dreptul de a beneficia de educaţie într-o
universitate turcească. „Daca planul lui Ahtisaari rămâne aşa cum este, nu vom avea un Kosovo
democratic şi multietnic, ci un Kosovo bi-etnic albanezo-sârb, ceea ce oferă drepturi puţine
minorităţilor”, au declarat reprezentanţi ai acestei minorităţi.
Serbia – o altă posibilă zonă de instabilitate: Sandjak
Sandjakul (împărţit în anul 1913 între Serbia şi Muntenegru) este un punct extrem de
sensibil, aflat la frontiera dintre Serbia şi Muntenegru. Conform recensământului din anul 1991,
teritoriul său era locuit de 230.000 musulmani, 110.000 muntenegreni şi 100.000 de sârbi.
După izvoarele istorice sârbe această regiune este un vechi teritoriu sârbesc cunoscut încă
din evul mediu sub numele de Raska. Ea a fost atribuită Austro - Ungariei, în urma Congresului de
la Berlin, din 1878, fiind ocupată militar şi transformată într-o zonă tampon între Serbia şi
Muntenegru, cu scopul de a împiedica unirea celor două state sârbe. După 1909, regiunea reintră
sub ocupaţie turcească, iar în timpul primului război balcanic din 1912, trupele sârbeşti au ocupat
regiunea, care a fost împărţită ulterior între Serbia şi Muntenegru, împărţire ce s-a menţinut şi după
1945. Majoritatea populaţiei (80%), deşi de origine slavă, a fost islamizată, ca urmare a
îndelungatei stăpâniri turceşti, iar sub presiunea acesteia, sârbii de religie ortodoxă au fost nevoiţi să
emigreze din regiune.
Situaţia este asemănătoare cu cea din Kosovo având în vedere anumite elemente comune
cum ar fi: o regiune săracă, subdezvoltată din punct de vedere economic; un grup etnic predominant
şi emigrarea în masă a grupului mai slab reprezentat de sârbi; recrudescenţa naţionalismului
grupului etnic predominant, cu cereri de statut separat, ulterior secesiunea şi reunificarea cu
bosniacii din Bosnia. Majoritatea musulmanilor din Sandjak sunt puternic legaţi afectiv şi cultural
de bosniaci (sârbii islamizaţi) şi solicită ca pe un drept legitim folosirea limbii bosniace în locul
celei sârbo - croate.
Partea care revine Serbiei este cunoscută ca Valea Presevo şi cuprinde trei municipii:
Presevo, Bujanovac şi Medvedja75. În prezent, aici trăiesc aproximativ 60.000 de albanezi şi 30.000
de sârbi. În martie 1992, peste 90 % din localnicii albanezi din sudul Serbiei au votat, în cadrul unui
referendum, pentru autonomie politico-teritorială, precum şi pentru dreptul de-a se uni cu Kosovo.
Între anii 1999 şi 2001, mai mulţi albanezi au fost ucişi în sudul Serbiei, în timp ce 6.000 au fost
alungaţi din casele lor. În anul 2000, o forţă de gherilă albaneză, Armata de Eliberare din Presevo,
Bujanovac şi Medvedja (U.C.P.B.M.), a organizat o revoltă armată. Conflictul s-a încheiat ca
rezultat al convorbirilor directe între sârbi şi reprezentanţii comunităţii albaneze, cu mediere
internaţională.
Presevo
Bujanovac
Medvedja

Sârbi
2,984
(8.55%)
14,782
(34.14%)
7,163
(66.57%)

Albanezi
31,098
(89.09%)
23,681
(54.69%)
2,816
(26.17%)

Rromi
322
(0.92%)
3,867
(8.93%)
109
(1.0%)

În anul 2002, Sandjakul a cerut din nou autonomia în cadrul Uniunii Serbia şi Muntenegru,
însă cei doi vecini mai puternici nu au ţinut cont de acesta. Înainte de referendumul pentru
independenţa Muntenegrului au existat discuţii dure în sânul comunităţii bosniace din Sandjak în
privinţa independenţei. Odată cu obţinerea independenţei de către Muntenegru, anumiţi analişti au
început să facă speculaţii în legătură cu posibila încercare a regiunii Sandjak, locuită de o populaţie
majoritar musulmană, de a deveni independentă.
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DIMENSIUNEA POLITICĂ A INTEGRĂRII POPULAŢIEI
MUSULMANE DIN STATELE UNIUNII EUROPENE
Marian CURELARU∗
Près de quinze millions de musulmans vivent aujourd'hui dans les principaux pays d'Europe occidentale, ce
qui fait de l'islam la plus importante minorité religieuse de la région. Bien que les événements du 11 septembre aient
fait naître parmi les non-musulmans la peur d'une confrontation entre les cultures, le problème est moins le choc des
civilisations que la discrimination socio-économique et la représentation politique de la communauté musulmane.
L’intégration des musulmans dans la société européenne reste un défi que tous les gouvernements de l’Union
se doivent relever. Notre approche est concentrée sur la dimension politique de l’intégration, en essayant de mettre en
évidence le passage d’un „dialogue conflictuel”á un dialogue constructif entre les communautés musulmanes de l’Europe et
les états.

Teza privind „şocul civilizaţiilor”, profeţit în 1990 de istoricul Bernard Lewis şi popularizat
de către analistul politic Samuel Huntigton, are astăzi un impact mai curând emoţional decât logicargumentativ, ceea ce se poate explica, între altele, prin faptul că ea nu prefigurează soluţii. Din
această perspectivă, conceptul de „islam politic” este mai fecund, în măsura în care favorizează
abordări pragmatice. Atenţia analiştilor s-a focalizat asupra acestui concept şi a manifestărilor sale,
fie ele violente sau nu, mai ales după atacurile din septembrie 2001 şi după seria de atentate
sinucigaşe care au avut loc în unele ţări vest-europene.
Un punct de vedere clar asupra motivaţiei politice a terorismului fundamentalist islamic
promovat de Al-Qaeda este dezvoltat de Cristian Barna: „Atentatele teroriste nu sunt motivate de
necesitatea de a apăra religia islamică împotriva unei agresiuni făţişe, ci vizează atacarea
simbolurilor imperialismului modern, aşa cum au făcut-o partidele politice de extremă stângă la
sfârşitul anilor 1960 şi 1970. Mai mult, clişeul că în religia islamică nu se face distincţie între
politică şi religie funcţionează în favoarea politicului, făcând mai uşoară redefinirea conţinutului
central al Islamului, precum şi subordonarea practicii religioase în favoarea proiectelor politice
promovate de grupările fundamentalist islamice, promotoare ale Jihad-ului anti-occidental.”76
Cercetătorii care, în ultimii douăzeci de ani, au vorbit despre „islamul politic”, au avut de
obicei în vedere, folosind această sintagmă, mişcarea şi ideologia „Fraţilor Musulmani” şi mişcările
islamiste apropiate acesteia. Până prin anii 1980, discursul s-a concentrat, cu preponderenţă, asupra
relaţiei dintre islamul politic şi violenţă, cu atât mai mult cu cât partidele de coloratură religioasă nu
au obiceiul de a condamna actele violente pe care mişcările islamiste radicale (jihadiste) le execută
împotriva unor obiective occidentale sau împotriva regimurilor din statele arabe şi islamice. După
cel de-al doilea război din Golf (1991), cercetările şi întrebările legate de acest subiect au căpătat
dimensiuni mai ample şi de perspectivă mai îndelungată, având, în general, două coordonate
tematice: ostilitatea, dacă nu chiar ura anti-occidentală, pe de o parte, şi chestiunea apetenţei
islamismului politic pentru democraţie.
Concluzia optimistă a unor studii recente este aceea că islamiştii nu practică violenţa, că
doresc o cooperare productivă şi demnă cu Occidentul, că doresc ca democraţia parlamentară să fie
instaurată în ţările lor, toate acestea presupunând ca America să accepte un dialog strategic
aprofundat cu cei pe care-i consideră inamici. Realitatea este că revirimentul islamic contemporan,
departe de a se diminua, rămâne puternic şi foarte dinamic, fiind orientat pe trei coordonate
principale: renunţarea la violenţă, integrarea în ţesutul intim al societăţii şi participarea la instituţiile
statului, ale regimului şi ale societăţii civile77.
∗
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Dacă pentru vechii exegeţi tradiţionalişti, punctul de referinţă în definirea statului îl
constituia conceptul de „naţiune”, neo-islamiştii acreditează dreptul islamic (sharia) drept pivot al
identităţii statale şi societale. „Aceasta ar însemna transformarea islamului şi a dreptului său
canonic în Lege, şi nu doar în idee orientativ-programatică”, consideră un analist islamic, care
argumentează: „Este un element inedit care nu are nimic a face cu îndelungata noastră experienţă
istorică şi nici cu modernitatea şi contemporaneitatea. Laicismul european a realizat separarea
religiei de stat pentru ca acesta din urmă să iasă de sub tutela Bisericii. În schimb, alternativa pe
care islamiştii o propun pentru 'corectarea' identităţii noastre este una generatoare de conflict şi
confruntare perpetuă între stat şi religie. Ceea ce ne interesează pe noi este ieşirea din acest
îndelung şi păgubitor conflict între religia noastră (ameninţată să devină o religie politică) şi statele
noastre, ameninţate şi ele cu şubrezirea şi destrămarea. A elimina cauzele slăbiciunilor noastre
înseamnă a evita ambele ameninţări.”78
Din această perspectivă, momentele alternante de conflict şi de dialog, situaţiile de criză şi
seria de reacţii musulmane sau occidentale pot fi privite ca manifestări ale unui „război de uzură” ce
are drept miză fie instituţionalizarea islamului conform intereselor politice ale liderilor musulmani,
fie integrarea sub toate aspectele a cetăţenilor de origine musulmană într-un „Islam european”.
Acest „război” este marcat de crize succesive, care conduc la conturarea identităţii musulmanilor
din Europa: problema vălului şi a religiei islamice în şcoli, războiul din Golf, scandalul caricaturilor
profetului Mahomed etc.
„Politica” musulmanilor în acest „dialog conflictual” este caracterizată prin exercitarea de
presiuni şi exploatarea politică a conjuncturilor tensionate, chiar dacă motivaţia activismului lor
poate fi de natură socială ori culturală, precum contestarea islamofobiei sau cerinţa respectării
democratice a specificităţii culturale islamice. De altfel, chiar termenul „islamofobie” (lansat în
1996, în Marea Britanie, de către o „Comisie de studiu a musulmanilor britanici şi a islamofobiei”)
a fost utilizat în universităţi de un grup islamist interzis. Invocarea unei pretinse islamofobii permite
fundamentaliştilor să exercite şantajul, pentru a dezamorsa orice critică şi pentru a se victimiza.
1. Islamofobia ca argument politic
Prin Declaraţia de la Varşovia, adoptată la 17 mai 2005, Consiliul Europei plasează lupta
contra islamofobiei printre priorităţile Uniunii Europene. Fenomenul rasismului este „îngrijorător”
în Europa, în special în statele afectate de criza economică, unde „străinii sunt stigmatizaţi”,
apreciază Comisia împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI) din cadrul Consiliului Europei (CE).
Raportul acesteia din mai 2007 constată că există „fenomene virulente de rasism şi intoleranţă în
rândul statelor membre” ale CE, cele mai vizate categorii fiind musulmanii, evreii, rromii,
persoanele de culoare, dar şi imigranţii, refugiaţii sau solicitanţii de azil.
De regulă, declaraţiile şi acţiunile islamofobe se înmulţesc în situaţii de criză, precum cele
ulterioare atentatelor (sau tentativelor eşuate de atentat) ori „scandalul caricaturilor”. În acelaşi
timp, pe fondul intensificării manifestărilor xenofobe, apar iniţiative ale forţelor politice extremiste.
De exemplu, în Germania, fostul jurnalist Udo Ulfkotte şi-a anunţat intenţia de a înfiinţa un partid
care să militeze „împotriva islamizării latente a societăţii în Europa” şi împotriva „drepturilor
speciale” ale musulmanilor şi să stopeze imigrarea musulmanilor radicali. Ulfkotte afirmă că
partidul său nu va fi antiislamic, ci antiislamist. După părerea lui, trebuie pus capăt imediat şi
definitiv tratativelor purtate cu Turcia în privinţa aderării la UE, iar moscheile să nu se mai
construiască decât în urma unor decizii ale locuitorilor, consultaţi prin referendum în această
privinţă. Udo Ulfkotte este şi iniţiatorul „mişcării civice” „Pax Europa”, înfiinţată în decembrie
2006, ce intenţionează să se implice „în favoarea Europei - împotriva Eurabia”. Foarte interesaţi de
partidul antiislamist şi de Asociaţia „Pax Europa” sunt în prezent radicalii de dreapta germani79.
Un episod semnificativ din punct de vedere al „islamofobiei” s-a produs în august 2007,
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când cotidianul regional suedez Nerikes Allehanda, a publicat o caricatură reprezentându-l pe
profetul Mahomed cu corpul unui câine, animal considerat impur de către musulmani. În acest
context, Liga Arabă Europeană (LAE) a lansat un apel către structura de bază pe tema
imposibilităţii de a organiza o manifestaţie la Bruxelles. Potrivii responsabililor LAE, autorităţile
belgiene i-au pus în gardă cu privire la „posibilele acţiuni provocatoare” ale fasciştilor antiislamişti
din cadrul organizaţiei „Stop the Islamisation of Europe”, reamintindu-le totodată faptul că toate
manifestările precedente s-au derulat într-o manieră violentă.
Manifestările de rasism şi xenofobie sunt incontestabile, dar ele sunt exploatate ideologic în
discursul islamic, oferind argumente şi „legitimitate” unor potenţiale acţiuni de radicalizare. Astfel,
miniştrii de externe din cadrul Organizaţiei Conferinţei Islamice şi-au exprimat îngrijorarea cu
privire la „intensificarea discriminării şi intoleranţei împotriva musulmanilor, în special în statele
europene şi în SUA, unde s-a ajuns la o adevărată xenofobie”, apreciind că „islamofobia a devenit
cea mai gravă formă de terorism” şi solicitând „adoptarea de măsuri concrete pentru a rezolva
situaţia”. Miniştrii au criticat, de asemenea, „modul în care mass media şi oficialităţile
internaţionale asociază constant şi în termeni generali terorismul cu Islamul”80.
2. Argumentul specificităţii culturale
În Marea Britanie, încercările guvernului de a-şi redefini relaţiile cu comunităţile
musulmane, foarte divizate, dar care s-ar fi putut arăta deschise faţă de noi idei pentru a-şi revizui
modelul multicultural au fost zădărnicite în octombrie 2006, când Jack Straw, (preşedintele Camerei
Comunelor şi deputat al circumscripţiei Blackburn, care are în jur de 20% de musulmani) a lansat
problema vălului (niqab), declarând, într-un ziar local că se simte jenat să vorbească faţă în faţă cu
cineva pe care nu poate să îl vadă.
David Davis, ministru de Interne în cabinetul conservator „din umbră” de la Londra, a apărat
afirmaţiile lui Jack Straw, declarând că Marea Britanie riscă divizări sociale şi religioase, care ar
putea afecta libertatea cuvântului şi ar putea totodată să creeze condiţiile creşterii activităţii
teroriste. „Problema este că se creează comunităţi închise în cadrul societăţilor noastre”, a afirmat
Davis, care a dat-o ca exemplu pe Aisha Azmi, o tânără profesoară în vârstă de 24 de ani care şi-a
dat în judecată şcoala deoarece directorul instituţiei i-a cerut să-şi scoată vălul în timpul orelor de
curs. Un alt exemplu oferit de Davis este al şcolii musulmane Madani, în care elevele
nonmusulmane sunt obligate să poarte vălul islamic.
Declaraţiile lui Jack Straw au primit şi susţinerea premierului Tony Blair, care a declarat, în
conferinţa de presă lunară din decembrie 2006, că vălul este „un semn al separării” şi de aceea
„acest lucru provoacă neplăceri unor persoane aflate în afara comunităţii”. El a explicat că
integrarea socială este un subiect extrem de important, care trebuie dezbătut, că populaţia britanică
este interesată de această problemă şi că doreşte să ştie dacă există un „echilibru corect” între
integrare şi multiculturalism.
În aceeaşi perioadă, premierul Romano Prodi a declarat într-un interviu pentru Reuters TV
că femeile musulmane nu trebuie să îşi ascundă chipul în spatele unui văl, dacă vor să se integreze
cu adevărat în societatea italiană şi dacă doresc să facă parte din viitorul acestei ţari.
Toate aceste declaraţii, care au venit pe fondul îngrijorărilor legate de intoleranţa tot mai
accentuată a comunităţii islamice din Europa faţă de valorile occidentale, au accentuat indispoziţia
diverselor comunităţi musulmane, care s-au declarat victimele unei campanii de stigmatizare duse
de autorităţi.
Pe 21 februarie 2007, Consiliul Musulmanilor din Marea Britanie a cerut, într-un manifest
de 72 de pagini, ca elevele musulmane să poată purta vălul în timpul orelor de curs. „Astfel se poate
promova o mai bună integrare a copiilor musulmani”, se arată în documentul ce invocă necesitatea
ca toate instituţiile de învăţământ primar de stat să permită fetelor musulmane să poarte vălul şi
fuste lungi care să le lase neacoperite doar mâinile şi o porţiune din chip. Consiliul Musulmanilor
mai cere şcolilor să-i respecte pe „copiii care doresc să îşi lase barbă” şi recomandă schimbări în
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programa şcolară, prin introducerea unor lecţii despre „civilizaţia islamică”. Musulmanii susţin că
în Marea Britanie există 400.000 de şcolari musulmani, din care 96% învaţă în şcolile publice81.
Liderii religioşi ai comunităţii musulmane din Marea Britanie pledează şi pentru
introducerea legii islamice (sharia) în sistemul legal britanic. Ei argumentează această cerere prin
faptul că verdictele pronunţate de tribunalele islamice din regat nu au corespondenţă în legislaţia
britanică şi sunt, în consecinţă, nelegitime din punct de vedere juridic. Suhaib Hassan, preşedintele
tribunalelor islamice din Marea Britanie şi purtător de cuvânt pentru probleme legate de sharia al
Consiliului Musulman din Marea Britanie, susţine că legislaţia britanică va avea de câştigat de pe
urma integrării sharia. Potrivit acestuia, liderii musulmani din Marea Britanie sunt interesaţi de
integrarea în sistemul legal doar a aspectelor civile ale legii islamice82.
3. Interpretări radicale
Una dintre cele mai dezbătute situaţii conflictuale din relaţiile Europei cu lumea musulmană
este „scandalul caricaturilor daneze” la adresa Profetului Muhammad. Efectul publicării acestora a
depăşit orice aşteptări, fiind interpretat ca „simptomul unei grave crize de comunicare între Islam şi
Occident, civilizaţii cu fundamente şi principii diferite, în care nicio parte nu mai este dispusă să o
tolereze pe cealaltă”83.
Analiza evenimentelor i-a determinat pe analişti să infirme ideea conform căreia valul de
violenţă şi terorism izbucnit la cinci luni după publicarea caricaturilor din Jyllands Posten are
caracter de reacţie, arătând că „nu există un raport cauză-efect între presupusa blasfemie şi
terorism”, ci, dimpotrivă, este vorba despre „instrumentalizarea deliberată a unui resentiment
răspândit printre musulmani, pentru a planifica, de acord cu mişcările extremiste şi guvernele
islamice periculoase, agresiunea împotriva unui stat-simbol şi a valorilor care stau la baza
civilizaţiei occidentale”. În spatele acţiunilor violente, presa europeană l-a indicat pe imamul
Ahmed Abu Laban, un personaj ce fusese ridicat de autorităţi la rangul de reprezentant al
musulmanilor în Danemarca, dar care s-a dovedit „marele păpuşar ce a promovat războiul sfânt al
Islamului mondial împotriva ţării care i-a dat cetăţenia”.
Toate aceste corelaţii au primit o interpretare radicală, conform căreia „scuzele reiterate
adresate Islamului şi musulmanilor nu numai că nu sunt utile, dar sunt percepute ca un semn de
slăbiciune şi îi încurajează pe păpuşarii terorii să devină şi mai cruzi. Ei sunt problema, nu
caricaturile. O problemă creată de ingenuitatea şi teama Occidentului”84.
O perspectivă similară asupra scandalului caricaturilor reiese şi din declaraţiile unor experţi
cehi pe probleme de securitate: „S-a dovedit că minorităţile islamice din Europa au început să ceară
reguli speciale. Astăzi sunt deranjaţi de caricaturi, dar peste un timp vor demonstra fiindcă mâncăm
carne de porc şi bem alcool, ceea ce este împotriva credinţei lor”, a declarat prim-adjunctul
ministrului de externe, Jaroslav Basta. El a avertizat însă că „nu este vorba de un conflict cu
islamul, ci cu islamiştii radicali85.
Europa, continent al „dhimmitudinii” - Istoric britanic de origine egipteană. Bat Ye’or,
prezintă în „Eurabia: axa euro-arabă” 86 , o analiză provocatoare a relaţiilor dintre Occident şi
Islam. Ea afirmă că Europa ameninţată de terorism a devenit noul continent al dhimmitudinii, unde
nu se duc bătălii, pentru că deja a fost supus fără luptă. Condiţia dhimmi este aceea a unei
insecurităţi perpetue. Eurabia este în acelaşi timp un parteneriat cu lumea arabo-musulmană cât şi o
strategie dusă discret, în afara tratatelor oficiale, sub numele Dialogului euro-arab. Este vorba de o
structură care gestionează sub aspectele financiare, politice, economice, culturale relaţiile euroarabe, sub auspiciile şefilor de stat europeni şi al miniştrilor Afacerilor Externe ai acestora, în
colaborare cu omologii lor arabi şi cu reprezentanţii Comisiei europene şi cei ai Ligii Arabe.
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În arabă, dhimmi semnifică protejat. Termenul a desemnat timp de 13 secole evreii,
creştinii şi alţi nemusulmani din ţările islamiste, începând cu secolul al VII-lea. Repede termenul a
fost ocultat, iar acest concept dhimmi a devenit temeiul fundamentalismului ideologiei jihadului,
lupta sfîntă a Islamului, care divide lumea în două câmpuri de luptă: unul al musulmanilor
reprezentat de teritoriul păcii, şi cel al infidelilor, reprezentând teritoriile războiului dar al-harb.
Invocând Coranul şi Hadith (stâlpii legii islamice), jihadul prescrie comunităţii musulmane obligaţia
de a cuceri ţările non musulmane, pentru a le impune legea islamică. Jihadul poate fi dus fie într-un
mod paşnic (prozelitism), fie prin război.
Dincolo de opiniile sale preponderent radicale, Bat Ye'or are şi unele puncte de vedere
obiective, pragmatice, precum necesitatea de a-i susţine pe musulmanii moderaţi, „ei înşişi
persecutaţi de către coreligionarii lor pentru că vor să se integreze şi să respingă valorile Islamului
în profitul celor ale adevăratei democraţii” sau ideea că „nu trebuie să demonizăm Islamul”87. Pe
plan ideologic, Eurabia: The Euro-Arab Axis împărtăşeşte aceleaşi certitudini cu cele ale Extremei
Drepte.
4. Exploatarea violenţei politice de către islamicii moderaţi
Avertismentele publice lansate, în noiembrie 2006, de şeful MI5 în legătură cu pericolul
islamismului radical au generat o reacţie promptă din partea organizaţiilor musulmane din Regatul
Unit, care au ţinut să sublinieze că ameninţările teroriste nu sunt exclusiv de natura islamică. „După
11 septembrie 2001, peste 1.000 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de terorism şi, dintre
acestea, numai 27 au fost găsite vinovate. Din cei 27 numai nouă erau musulmani”, a subliniat
Massoud Shadjareh, reprezentant al ONG-ului Comisia Islamică pentru Drepturile Omului.
La două zile după 10 august - dată la care autorităţile britanice au dejucat un posibil
complot, care ar fi provocat explozia unor avioane deasupra Atlanticului - partea moderată a
musulmanilor din Marea Britanie a publicat o scrisoare deschisă agresivă la adresa primului
ministru Tony Blair. În această scrisoare se sugera faptul că Blair ar lupta mai bine împotriva
terorismului dacă ar recunoaşte că politica guvernului actual furnizează de fapt „muniţie
extremiştilor”. Autorii scrisorii cereau ca premierul să-şi modifice politica externă în scopul
„îmbunătăţirii securităţii tuturor”. Unul dintre semnatari, deputatul laburist Sadiq Khan, a adăugat
faptul că reticenţele lui Blair în a critica Israelul contribuiau la creşterea numărului celor vizaţi de
terorişti ca potenţiali recruţi. Contextul a fost exploatat pentru a se face presiuni asupra guvernului
britanic în vederea susţinerii programului politic dorit de islamiştii care lucrau în cadrul sistemului.
În ciuda unor temeri privind riscul de tulburări în rândul musulmanilor, guvernul Blair a respins
propunerea. Conform secretarului ministrului de interne, John Reid, era o teribilă greşeală să crezi
că politica externă a ţării ar trebui fie modelată, parţial sau total, de ameninţarea unor activităţi
teroriste.
Fără a se descuraja, partea „moderată” musulmană a continuat presiunile pe „frontul intern”.
La 14 august, în timpul unei reuniuni cu adjunctul primului ministru şi cu înalţi reprezentanţi ai
guvernului, membrii „moderaţi” musulmani au înaintat noi cereri: oficializarea a două sărbători
religioase islamice şi aplicarea pe teritoriul Marii Britanii a legilor referitoare la căsătorie şi viaţa
familială.
De ce aceste ultimatumuri şi de ce tocmai atunci? Conform cotidianului Daily Mail, şeful
delegaţiei musulmane din 14 august, Syed Aziz Pasha, a justificat logica acţiunilor lor, prin faptul
că, acordarea de drepturi religioase, le-ar oferi o mai bună poziţie în a-i convinge pe tinerii
musulmani că sunt trataţi la fel ca ceilalţi cetăţeni. „Suntem dispuşi să colaborăm, dar trebuie să fie
un parteneriat. Dacă ei vor înţelege problemele noastre şi noi le vom înţelege pe ale lor”, a afirmat
Pasha, referindu-se la guvernul britanic.
Presa a reacţionat dur faţă de aceste exigenţe: Polly Toynbee, de la Guardian, a condamnat
scrisoarea deschisă, calificând-o drept „periculos de aproape de şantaj”. Aceasta nu era prima
tentativă a liderilor musulmani „moderaţi” de a transforma violenţa islamistă într-o lovitură politică.
Acelaşi mecanism, deşi mai puţin agresiv, a fost folosit după atentatele cu bombă, din iulie 2005 de
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la Londra, când, exploatând moartea celor 52 de persoane, au cerut retragerea trupelor britanice din
Irak.
Această presiune a avut drept efect, pe de o parte, publicarea de către Ministerul de Interne
unui raport realizat de musulmanii „moderaţi”, „Preventing Extremism Together”, prin care era
acceptată formal această politică de moderare.
În opinia lui Daniel Pipes, deşi terorismul determină dezvoltarea unui islam radical în
Occident, trezind ostilitatea faţă de musulmani şi intensificând supravegherea organizaţiilor
islamice, pe de altă parte, turnura evenimentelor din Marea Britanie (unde actele de terorism de la 7
iulie 2005 au inspirat mai degrabă autocritici, decât furie împotriva jihadului) pare să indice faptul
că violenţa poate consolida islamismul legal88.
5. „Corectitudinea politică” faţă de islamici
Susţinuţi de diplomaţi şi funcţionari publici din cele 25 de ţări membre UE, oficialii
europeni au elaborat, în 2006, un proiect de „limbaj fără încărcătură emoţională despre
radicalizare”. Autorii sperau că noul lexicon ar putea fi adoptat de guvernele europene şi instituţiile
UE, inclusiv de Comisia Europeană şi Parlamentul European. Setul de recomandări, discutat numai
„la nivel de grup de lucru”, se bucură de sprijinul lui Gijs de Vries, coordonatorul UE pentru lupta
antiteroristă.
Conform proiectului de recomandare, guvernele europene ar trebui să renunţe la sintagma
„terorist islamist”, în favoarea expresiei „terorişti care invocă în mod abuziv islamul”. Ideea de bază
a actului normativ este „evitarea utilizării unor cuvinte nepotrivite, care ar provoca frustrare în
rândurile musulmanilor şi ar spori riscul de radicalizare”. Oficialii UE au analizat impactul unor
termeni ca „islamist”, „fundamentalist” sau „jihad” în descrierea actelor de terorism sau a
asasinatelor89.
Melanie Phillips, expertă britanică pe probleme de terorism islamic, apreciază că încercarea
UE seamănă este într-o foarte mare măsură cu ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie, dar la un
nivel mai informal. „Noi nu avem legi sau recomandări care să interzică acest lucru. Cu toate
acestea, discuţia despre violenţa islamică a devenit un tabu, majoritatea părţilor vizate fiind prinse
într-un consens tacit de a nu discuta deloc aceste aspecte. Sunt foarte mulţi musulmani care
consideră că, dacă rosteşti 'terorism islamic', te faci vinovat de prejudecăţi. Iar acest fapt a avut ca
efect blocarea deplină a discuţiilor care sunt absolut vitale despre interpretarea islamului şi a
conceptului de terorism islamic, sub ameninţarea de intimidare. Propunerea UE de a interzice acest
discurs este şi mai periculoasă, pentru că introduce o forţă cu potenţial de normă legislativă care
duce la cenzură. Iar cenzura e rea în orice moment, mai ales în acela în care nu mai eşti lăsat să
identifici o ameninţare, fără riscul de a încălca directive UE. Din punct de vedere cultural, este un
demers sinucigaş”90.
6. De la „dialogul conflictual” la dialogul constructiv
O declaraţie a vicepreşedintelui Comisiei Europene, Franco Frattini, despre un aşa-numit
Islam european a stârnit reacţii critice din partea unor jurnalişti musulmani. Pe 16 august 2007,
Frattini a prezentat la Londra un plan de mobilizare a profesorilor musulmani din Europa în sensul
„eradicării violenţei din interior” (ca aceştia să-i educe pe elevii lor în spiritul valorilor europene) şi
a sugerat guvernelor europene să-i instruiască pe imamii din ţările lor astfel încât să descurajeze
impulsurile islamismului militant. „E foarte important nu numai să le arătăm comunităţilor
musulmane că noi respectăm alte religii, dar şi ca ei să respecte legile naţionale, legile europene şi
drepturile fundamentale, în primul rând dreptul la viaţă”, a spus cu acea ocazie Frattini.
Imediat, oficialul european a fost acuzat de „rasism” şi de „islamofobie” într-o serie de
periodice musulmane de pe continent. „Ce temei are Frattini să spună aşa ceva, din moment ce
99,99% dintre musulmanii din Occident respectă legile? O minoritate care nu le respectă există în
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toate comunităţile, numai că liderii UE nu spun niciodată acelaşi lucru despre evrei, despre creştini
sau comunităţi de altă credinţă”, a comentat Ahmed Versi, redactor-şef al revistei lunare Muslim
News, care apare la Londra.
„Pare că vicepreşedintele Comisiei Europene propune o metodă perfidă spre a continua
opera misionarilor creştini de slăbire a Islamului”, a afirmat Ahmed Versi. „Să spui că ar trebui
creat un Islam european dovedeşte nu numai că UE plănuieşte să impună musulmanilor propria ei
versiune despre Islam, dar şi că acesteia nu-i pasă că va stârni sentimente antioccidentale şi
anticreştine şi mai intense în comunitatea islamică”, a declarat alt ziarist musulman pentru agenţia
iraniană de presă IRNA.
Mshari Al-Zaydi, expert în fundamentalismul islamic şi comentator al publicaţiei Saudite
Asharq Al-Awsat se întreba cum se face că, dintre toate minorităţile etnice şi comunităţile de
imigranţi, numai musulmanii au dificultăţi cu integrarea în sistemul de valori al societăţilor
occidentale: „Cum pot oare chinezii, indienii şi mexicanii să se stabilească în Vest şi să-şi conserve
identitatea, fără a reclama că Europa încearcă să le-o distrugă? Şi cum pot oare înţelege musulmanii
că un apel de genul celui făcut de Frattini ar viza distrugerea religiei islamice, câtă vreme nimeni de
la Bruxelles nu vrea să scoată din Islam principiile Coranului?”91
„Dialogul conflictual” influenţează definirea viitoarei identităţi europene, care trebuie să
aibă în vedere împărtăşirea unui ansamblu de valori specifice comune şi totodată să fie suficient de
deschisă pentru a-l accepta pe „celălalt”, „noneuropeanul”. Un musulman contribuie, la rândul lui,
la îmbogăţirea acestei noi identităţi, în care islamul îşi are locul lui, chiar dacă în opinia publică el
este adesea considerat ilegitim.
Musulmanii stabiliţi în Europa au acum ocazia să-şi reevalueze moştenirea specifică zonelor
de unde au venit şi să-şi construiască o altfel de identitate colectivă, care să accepte în mod firesc
influenţe culturale ale tărâmului de adopţie, Europa, spune Tariq Ramadan, cel ce a lansat şi a
dezvoltat conceptul de Islam european cu câţiva ani buni înainte ca Franco Frattini să folosească
aceeaşi expresie.
„Trebuie să separăm principiile islamice de culturile lor de origine şi să le ancorăm în
realitatea culturală a Europei Occidentale. Trebuie abandonată definirea Islamului în opoziţie cu
valorile occidentale: eu pot încorpora în identitatea mea absolut orice nu se opune religiei mele. Iar
asta e o revoluţie”, sună esenţa teoriei sale. „Eu nu-mi reneg rădăcinile musulmane, dar nici nu
demonizez Europa”, este concluzia filozofului din Geneva, ca un fel de deviză a viitorilor
euromusulmani corect aclimatizaţi cultural.
Unii intelectuali musulmani au observat că, pe măsură ce comunitatea islamică din Europa
va fi capabilă să se definească pe sine în plan european, şi nu sub forma unor ghetouri culturale ale
Islamului de nuanţă africană, central-asiatică ş.a.m.d., legislaţia şi atitudinea europenilor faţă de
imigranţii musulmani vor deveni mai relaxate, ceea ce ar crea un „cerc virtuos”. „Aceasta ar ajuta şi
guvernele din UE să distingă între Islamul autentic şi Islamul sectelor extremiste, exportate în
Europa din doar câteva colţuri ale lumii”, observa Abdal-Hakim Murad de la Centrul pentru Studii
Orientale al Universităţii Cambridge. În fond, aceeaşi idee de coagulare cu liant european a
variantelor culturale ale Islamului92.
Realitatea islamului european nu este un fapt împlinit, ci mai curând un proces în curs de
evoluţie. Musulmanii manifestă tendinţa de a obţine de la statele de reşedinţă un statut legal
comparabil cu cel care a fost acordat celorlalte religii recunoscute. În unele ţări, această egalitate
este prevăzută prin lege, precum în Austria, unde islamul a fost recunoscut ca religie oficială din
1912 de către Imperiul austro-ungar. Belgia a fost prima ţară europeană occidentală care le-a
acordat musulmanilor un statut echivalent cu cel al protestanţilor şi evreilor (1974), iar în Spania,
statul a semnat în 1992 un acord cu comunitatea islamică. Putem deduce că această tendinţă de
egalizare a drepturilor priveşte toate ţările europene, cel puţin în principiu, pentru că dreptul
fundamental la libertate religioasă a fost proclamat în toate ţările europene şi el este definit ca un
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drept inalienabil în numeroase texte juridice europene93.
7. Organizaţii ale comunităţilor islamice
În statele din spaţiul euro-atlantic funcţionează numeroase organizaţii musulmane legale, la
nivel naţional sau local, care urmăresc diverse obiective sociale, religioase, culturale sau politice.
Apariţia şi evoluţia lor reflectă procese de agregare a intereselor şi iniţiativelor individuale, de grup
sau la nivelul unor comunităţi musulmane, care favorizează integrarea socio-culturală. În general,
peisajul asociativ este influenţat de eterogenitatea naţională şi ideologică a grupurilor musulmane.
Din ultimul deceniu al secolului trecut, dar mult mai vizibil după atentatele din 11
septembrie 2001, statele în care s-au constituit comunităţi musulmane semnificative au înregistrat
apariţia unor instanţe de tip „consiliu musulman”, ce pot fi împărţite în două categorii: fondate şi
conduse de către comunitatea musulmană sau instituite şi supervizate de stat. Din prima categorie
poate fi menţionat Consiliul musulmanilor din Marea Britanie (MCB), autoproclamat în 1997, care
se bucură şi în prezent de o anumită autonomie.94
Voinţa comună de a stabili un dialog eficient între guverne şi comunităţile musulmane a
condus în unele ţări la stimularea formării unor organizaţii reprezentative la nivel naţional ale
acestor comunităţi, ca instrumente de cooperare şi de acţiune colectivă. Prima ţară în care s-a
experimentat acest gen de instituţie a fost Franţa. Consiliul Francez al Cultului Musulman (CFCM),
compus din 41 de membri, aleşi în aprilie 2003 de către delegaţii a 1 400 de moschei din Hexagon
(4 042 mari electori), acţionează ca un reprezentant legitim ce participă la integrarea islamului în
sistemul laic francez, prin relaţiile cu puterea politică, construirea de moschei sau pregătirea
imamilor. În Italia, ministrul de Interne a aprobat, în noiembrie 2005, crearea unui Consiliu
Consultativ Musulman, ai cărui membri sunt numiţi de minister, iar cel mai recent exemplu al
eforturilor depuse pentru organizarea Islamului în Europa şi identificarea de către autorităţi a unor
parteneri de dialog este Consiliul Musulmanilor din Germania, instituit în aprilie 2007.
După Olivier Roy, director de cercetări la Centrul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNRS),
niciuna din formule nu satisface azi exigenţa de legitimitate. Dificultăţile consiliilor musulmane în a
se impune pe scena politică provin, în principal, din lipsa lor de vechime şi de credibilitate. Alte
dificultăţi ce trebuie depăşite privesc coeziunea internă şi disensiunile dintre reprezentanţii de
origini şi de culturi diferite, care slăbesc mesajul diverselor instanţe reprezentative.
8. Implicarea musulmanilor în viaţa politică
Dominat în lumea sunnită de Fraţii Musulmani, islamul politic se înscrie în cadrul regulilor
şi instituţiilor existente. Astfel, aproape peste tot în lumea musulmană, partidele islamiste participă
la scrutinuri, atunci când sunt autorizate să facă acest lucru. Departe de a fi exclusiv religioase,
discursurile înlocuiesc adesea revendicările sociale şi politice ale populaţiilor decepţionate de
incapacitatea conducătorilor lor de a le răspunde aşteptărilor. Din 1980-1980, discursul islamului
politic a evoluat foarte mult şi se vrea a fi foarte pragmatic. Majoritatea partidelor islamiste insistă
asupra a trei noţiuni: libertate, justiţie şi dezvoltare95.
Politica celor 16 milioane de musulmani din cadrul UE este un subiect extrem de discutat. O
scrie de critici, în special din SUA, susţin că aceşti adepţi ai Islamului reprezintă un bloc unit care
conduce statele europene către adoptarea unor politici radicale 96 . Analiştii politici consideră că
majoritatea musulmanilor europeni nu votează, nu reprezintă un bloc electoral coeziv, dar sprijină
democraţia şi principalele partide europene - în general cele de stânga. În Europa există partide
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musulmane, precum Lista Euro-Palestiniană din Franţa sau Partidul Musulmanilor din Franţa,
care câştigă atenţie din partea mass-media, însă nu şi voturi97.
La ultimele alegeri generale din Olanda (22 noiembrie 2006) a participat un alt partid
islamic, Islam Democraten (ID), iar în ianuarie 2008 s-a înfiinţat Partidul Democratic Islamic –
Islamistich Democratische Partij (IDP), care anunţă că va respecta valorile constituţionale, dar se
va supune unei singure legi, cea a Coranului.
Conform profesoarei Jytte Klausen, „în majoritatea statelor europene, doar 10 - 25% din
populaţia musulmană poate să voteze”. Ceilalţi sunt fie prea tineri, fie nu sunt cetăţeni ai acestor
ţări. De exemplu, doar aproximativ 500.000 din cei 3,5 milioane de musulmani din Germania au
drepturi electorale. Excepţiile sunt reprezentate de Olanda, unde aproximativ jumătate din turcii şi
musulmanii olandezi sunt cetăţeni, şi de Marea Britanie, unde musulmanii cu drept de vot fac acest
lucru mai des decât conaţionalii lor98.
Consiliul European al Fatwa şi Cercetării a consacrat sesiunea sa anuală din 2006 - care a
avut loc între 3 şi 9 iulie, la Istanbul - participării musulmanilor la viaţa politică în Europa. Printre
problemele abordate: Musulmanii pot vota? Se pot prezenta la alegeri? Musulmanii trebuie să
participe la viaţa politică individual sau ca grup? Mizează pe un partid care există sau trebuie să
creeze unul?
În opinia imamului Youssouf Al-Qaradawi, poziţia salafiştilor după care musulmanii nu
trebuie să participe la viaţa politică nu se aplică doar la Europa, ci şi la lumea islamică. „Ei refuză
democraţia, afirmând că este un păcat, o impietate. „Din punctul meu de vedere, aspectele politice
ale legii islamice (sharia) nu se opun democraţiei. Democraţia reală înseamnă că un grup îşi poate
alege reprezentanţii”, afirmă Al-Qaradawi99.
Liga Arabă din Europa (AEL) caută să apere drepturile civile ale arabilor din Europa şi a
atras ca adepţi mii de şomeri sau tineri imigranţi frustraţi. Conducătorul, Abou Jahjah, un carismatic
orator cu MA în politică internaţională şi vorbitor fluent în patru limbi. Alături de un partid de
stânga, organizaţia a întemeiat partidul Resist, pentru a participa la alegerile din 2003, dar fără
succes. Oricum, Abou Jahjah a anunţat deja crearea unui nou partid politic, Partidul Democrat
Musulman. AEL are acum filiale din ce în ce mai numeroase în Franţa şi Olanda.
Similară AEL, este Mişcarea Tinerilor Musulmani (MJM), care şi-a constituit, de asemenea,
partid politic. Partidul Cetăţeniei şi Prosperităţii a participat la alegerile locale de la Bruxelles din
mai 2003, câştigând mai mult de 8.000 de voturi şi dovedind potenţial pentru ocuparea unor locuri
în parlament.
9. Concluzii
Islamul cunoaşte un proces de transformări trecând de la o religie de imigranţi la o religie
integrată cu deplin drept în realitatea europeană. Acest proces ar trebui să fie însoţit, din punct de
vedere legal, de acţiuni care să permită comunităţilor musulmane să se integreze în modelul
european de relaţii dintre state şi religii. Deşi nu există un astfel de model unic în cadrul Uniunii
europene, trei principii sunt comune tuturor statelor membre şi constituie axul principal al acţiunilor
acestora: libertatea religiei, autonomia comunităţilor religioase şi cooperarea dintre stat şi
comunităţile religioase. Islamul poate, în consecinţă, să-şi găsească locul în diferitele sisteme
naţionale de relaţii dintre stat şi religii, cu condiţia să respecte acest nucleu comun.
Crearea de organizaţii musulmane, operând la scară naţională şi în măsură să reprezinte
comunităţile musulmane stabilite într-un stat, constituie deci o condiţie prealabilă a acestui proces
de integrare. În cea mai mare parte a ţărilor europene, statutul legal al comunităţilor religioase este
stabilit la scară naţională şi, în absenţa unor organizaţii reprezentative suficiente, comunităţile
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musulmane ar fi condamnate să rămână la marginea sistemului de relaţii dintre stat şi grupurile
religioase.
A acorda islamului un statut legal satisfăcător în statele membre UE, înseamnă a aduce
soluţii la o serie de probleme delicate ridicate de prezenţa musulmană în Europa, probleme care, în
cea mai mare parte, nu suscită noi dificultăţi în plan legal. Anumite probleme, precum construirea
moscheilor, asistenţa religioasă în închisori, spitale şi în timpul serviciului militar, pot fi rezolvate
prin adoptarea unor reguli bine stabilite, care se aplică deja pentru alte comunităţi religioase.
În alte cazuri (sacrificii rituale, concedii pe motive religioase, secţiuni distincte în cimitire,
furnizarea de alimente admise de către religie în cantinele şcolilor, în închisori etc.), sunt necesare
mai multe precauţii: multiplicarea derogărilor faţă de legislaţia generală reprezintă o problemă
delicată, care necesită o analiză atentă în cadrul căreia interesul general şi nevoile particulare
trebuie echilibrate. Cu toate acestea, statele membre dispun deja de un anumit număr de orientări
inspirate din experienţa celorlalte comunităţi în acest domeniu.
Din alt punct de vedere, obţinerea egalităţii în ceea ce priveşte modul în care este tratată
comunitatea musulmană în raport cu alte confesiuni prezente de mai mult timp în Europa, va fi de
durată. Este cazul educaţiei islamice în şcolile publice, dar şi al altor probleme legate de statutul
individului şi de legislaţia familiei. În aceste domenii, etapa de experimentare şi de cercetare nu s-a
încheiat încă.
Analiza problemelor legate de prezenţa comunităţilor musulmane în Europa nu confirmă
ipoteza conform căreia islamul este incompatibil cu democraţia şi cu statul laic. Sistemul legal de
relaţionare a statelor cu religiile dispune deja, dată fiind experienţa acumulată cu alte confesiuni, de
instrumentele necesare pentru a trata şi rezolva aceste probleme.
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NAVELE DE LUPTA DIN EXTREMUL ORIENT DE LA INCEPUTURI
ŞI PĂNĂ ÎN TIMPURILE MODERNE ŞI CUM AU INFLUENŢAT
ELE SECURITATEA DIN REGIUNEA ASIA – PACIFIC
Marina MUSCAN*
The war ships from the Asia – Pacific region did not evolved separately from the other type of ships. They
appear as a result of the modifications made by people to the ships that they use for more peaceful purposes. Taking
into account that one country power is often consider as being the military power and taking into account the main
axiom that states the more powerful a state is, the more secure it gets, we may assume that the battle ships were a
security issue from the beginning of their existence. Now, in a region, where five (four + one) great powers exercise
their influence the main battle ships are a level that ships the balance of power and therefore the security of states.

I. Apariţia navelor de luptă în Extremul Orient
Puterea militară a fost de multe ori asimilată cu puterea naţională. Paradigma conform căreia
cu cât un stat este mai puternic, cu atât este mai sigur funcţionează de multă vreme iar navele de
luptă au apărut ca urmare a necesităţii oamenilor de a-şi asigura stabilitatea. Avem în vedere aici în
special ţările care aveau deschidere la mare şi care necesitau mijloace de protecţie a coastelor şi a
flotelor folosite în comerţ.
Navele de luptă din China antică şi medievală nu reprezintă o ramură care s-a dezvoltat
separat faţă de celelalte tipuri de nave, ci s-au născut din adaptările făcute de oameni bărcilor şi
altor tipuri de nave construite iniţial pentru scopuri paşnice. Conform consemnărilor istorice China
a început să construiască alte tipuri de ambarcaţiuni după ce Fu Xi, unul dintre cei cinci conducători
din perioada cuprinsă între 2852 î.Hr. şi 2250 î.Hr. a introdus plutele, în China. Astfel istoria
construirii de nave, în China, pare să înceapă de la adaptările pe care chinezii le-au făcut la plute.
Celelalte culturi din regiune au început să construiască nave începând să adapteze canoele, şi nu
plutele1.
Navele de luptă chineze s-au dezvoltat ca răspuns la ameninţarea japoneză şi mongolă.
Împăratul Jin din dinastia Song a mutat capitala de la Zhongdu (Beijing-ul de azi) la Kaifeng care
era protejat de Râul Galben pentru a pune o barieră între el şi mongoli. De asemenea, a pus bazele
şantierelor navale în care a început construcţia de nave destinate protecţiei teritoriului. Aceste nave
au evoluat pe parcurs.
Cele mai des întâlnite nave chineze de la începuturi au fost joncile care pe parcursul istoriei
s-au diversificat. În perioada celor trei regate existau şase tipuri de nave de război: 1) Lou chuan –
navă cu trei nivele şi punţi fortificate; 2) “Zhan xian” – joncă uşoară destinată operaţiunilor de luptă
având un singur nivel; 3) “Meng chong”– aceste nave aveau puntea apărată de fortificaţii de lemn,
lăsând loc doar pentru cabina de observaţie a căpitanului, astfel încât ocupanţii navei erau protejaţi
şi aceste nave pot fi considerate distrugătoarele din China antică; 4) “Zou ge” – nave uşoare
destinate transportului de trupe şi operaţiunilor de recuperare; 5) “You ting” – nave uşoare destinate
operaţiunilor de recunoaştere care transportau doar un mic contingent de soldaţi destinat protecţiei
navei şi nu operaţiunilor ofensive2.
Puterea navală a contribuit la fondarea dinastiei Ming şi a asigurat stabilitatea imperiului
de-a lungul mai multor secole. Flota de nave de război a devenit astfel măndria imperiului.
Anul 2005, a marcat ceea de-a şase sute-a aniversare de la prima experienţă maritimă a
Chinei. În 1405, împăratul Young Li din dinastia Ming a lansat la apă o flotă de 62 de corăbii sub
comanda amiralului Zeng He. Patru dintre aceste nave erau cele mai mari corăbii de lemn construite
vre-o dată măsurănd 121,92 de metri lungime si 48,76 metrii lăţime. Această flotă era compusă din
nave specializate pentru transportul cailor, nave care transportau apă proaspătă, nave cu provizii,
*
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nave care transportau trupe şi, nu în ultimul rând, nave militare pentru asigurarea securităţii
convoiului. Pe nave s-au îmbarcat 27.800 de oameni ducând cu ei sute de tone de mărfuri chinezeşti
pe care să le comercializeze pe parcursul călătoriei. În comparaţie, Columb a plecat în călătorie 87
de ani mai târziu având doar trei nave cu 87 de oameni la bord. Nava sa amiral măsura doar 22,86
de metri lungime.
Navele de luptă coreene s-au dezvoltat în timpul dinastiei Koryo (935 – 1392) ca răspuns la
nevoia de a apăra Coreea împotriva atacurilor piraţilor chinezi şi japonezi. La începutul secolului al
XI-lea, coreeni construiseră un tip special de navă „kwason”, creată pentru a incapacita navele
inamice2. În 1009, Coreea avea 75 de nave de luptă. În timpul dinastiei Choson s-a pus accent pe
construcţia de nave de luptă. Acestea erau construite pentru a fi rezistente, nu rapide. Tot acum, au
început să apară diferenţe între navele folosite în a securiza râurile (erau mai lungi şi mai înguste) şi
între navele care erau folosite în a securiza coastele/ţărmurile (erau mai late). Se diferenţiază patru
tipuri de nave: 1) „tae maengsan” – nave de luptă de capacitate mare; 2) „chung maengsan” – nave
de capacitate medie; 3) „so maengsan” – nave de mică capacitate; 4) „mugun” – nave necombatante destinate asistenţei3.
În 1413, a fost introdusă în marina coreeană aşa numită „nava ţestoasă” care era o versiune
îmbunătăţită a „kwason” şi care avea rolul de izbi şi distruge navele inamice fără a suferi avarii de
pe urma impactului. Aceste nave erau foarte rezistente. Aveau o formă aproape hexagonală şi
puntea în întregime acoperită de o platoşă de lemn. Cabina de observaţie a căpitanului fusese şi ea
îndepărtată astfel încăt aceste nave semănau foarte mult cu nişte cutii plutitoare sau „ţestoase”.
Aceste nave au jucat un rol extrem de important în menţinerea independenţei Coreei, în secolul
XVI, salvând Coreea de invazia japoneză din 1539.
Coreenii au preluat de la chinezi praful de puşcă, în jurul anului 1375, în timpul dinastiei
Ming, şi ca urmare, au adoptat tehnica de bombardare a navelor inamice în locul tehnicilor de
abordaj. Ca urmare a perfecţionărilor, în decurs de un deceniu, coreenii au reuşit să îşi echipeze
navele de război cu cele mai performante tunuri din Asia, iar în 1410 circa 160 de nave de luptă
coreene aveau artilerie la bord.
Primele menţionări privind navele de război din Japonia au apărut în timpul perioadei
Sengoku. Navele din această perioadă erau o combinaţie între navele de luptă coreene şi cele
chineze doar că erau mult mai rezistente. Cel mai cunoscut tip de navă din timpul acestei dinastii se
numea „ataka bune”, era propulsată de 80 de vâslaşi şi putea transporta circa 60 de luptători. Era
înarmată cu trei tunuri şi 30 de archebuze.
Majoritatea vaselor de luptă timpurii erau folosite în operaţiuni de luptă pe râuri şi în apele
de coastă.
Dotarea cu nave de război a marinei indiene a început ceva mai târziu, deoarece aceasta a
fost multă vreme centrată pe comerţ mai mult decât pe nave de luptă. Navele de luptă au apărut
târziu, după încheierea dominaţiei coloniale. Totuşi, nu se poate spune că marina indiană era
sub-dezvoltată faţă de celelalte din regiune dar statul a fost mai interesat de menţinerea securităţii
pe graniţa sa nordică decât pe ţărmuri. În 1965, marina indiană a contribuit la victoria asupra
Pakistanului, dar de-a abia în 1971 s-au pus bazele marinei moderne indiene, odată cu apariţia în
regiune a forţelor navale americane.
II. Prezent
China este o putere maritimă în plină dezvoltare care trebuie să facă faţă puterii maritime a
SUA de-a lungul liniilor sale de comunicaţie maritimă care leagă China de resursele ei vitale din
Orientul Mijlociu şi Africa.
Strategia geopolitică a Chinei urmăreşte stabilirea de legături diplomatice care să îi permită
să aibă acces la cât mai multe porturi şi să îşi sporească puterea militară astfel încât influenţa ei să
crească începând din Marea Chinei, trecând peste Oceanul Indian şi ajungând până în Golful Persic.
2
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Această strategie poate fi asemuită cu adunarea “unui şirag de perle”. Întrebarea care se ridică,
urmărind această direcţie de dezvoltare a Chinei, este dacă statul chinez îşi va păstra “linia de
dezvoltare pacifistă” stabilită momentan de Beijing sau într-o zi va decide să îşi revendice
supremaţia în regiune. Această situaţie strategică este foarte complexă şi poate să determine
caracterul relaţiilor Chinei cu SUA ca şi poziţia Chinei în mediul de securitate global de după
Războiul Rece.
Investiţiile masive în armată şi modernizare ale Chinei ar avea scopul de a trimite un
sugestiv mesaj vecinilor din Sud, acela că Beijing-ul este cât se poate de ferm în ceea ce priveşte
pretenţiile teritoriale asupra insulelor din Marea Chinei de Sud şi a unora din Marea Chinei de Est.
Interesantă de urmărit este şi direcţia în care se îndreaptă aceste cheltuieli, reper ce
prefigurează o nouă strategie navală a Chinei. În ultimii ani, China a achiziţionat tehnologie
necesară dotării unei flote aeriene şi navale, fapt ce reflectă aspiraţiile de a-şi dezvolta o capabilitate
navală, nu numai una de coastă. În 2006, China deţinea 14 submarine fabricate de chinezi şi 3
submarine fabricate de ruşi; 3 distrugătoare făcute de chinezi şi 3 făcute de ruşi; 12 fregate fabricate
în China; 17 avioane de luptă fabricate în China şi folosite pentru luptele navale şi 48 de avioane
pentru acelaşi tip de acţiuni fabricate de ruşi. De asemenea, China deţinea, la sfârşitul anului 2006,
62 de sisteme aeriene de apărare fabricate de chinezi şi 189 fabricate de ruşi. Principalul obiectiv
strategic al unei forţe navale este de a apăra ţărmurile. Dar, pe măsură ce creşte miza intereselor
strategice şi economice ale actorilor din regiune, rolul jucat de forţa navală se extinde şi la
capacitatea de a proiecta puterea. În a doua jumătate a anilor ‘90, China a început să se preocupe de
pregătirea unei armate mai flexibile, mai echilibrate, capabile de a opera şi în afara apelor teritoriale
chineze. Noua doctrină se bazează pe putere şi proiectarea puterii mai degrabă decât pe apărare, pur
şi simplu. Câteva dintre cauzele care stau la baza acestei schimbări sunt: starea de nesiguranţă din
întreaga regiune, fluctuaţiile economice, imaginea neclară a rolului jucat de Statele Unite,
nesiguranţa cauzată de influenţa Japoniei. Alta cauză este determinată de dorinţa Chinei de a fi
sigură pe accesul la resursele de energie, de aici necesitatea de a controla căile de acces la aceste
resurse. China are nevoie să proiecteze o imagine de putere regională, inclusiv pentru a exercita
autoritate asupra statelor vecine.
Mai mulţi analişti vorbesc şi de o serie de pretenţii teritoriale ale Chinei. Sunt îndeobşte
avute în vedere grupurile de insule din mările ce scaldă ţărmurile Chinei. Ele au o importanţă
strategică, dar mai ales una economică, întrucât sunt bogate în resurse de petrol şi de gaze naturale.
De exemplu, importanţa strategică a Insulelor Spratly constă în aceea că oferă acces la întreaga
Mare a Chinei de Sud, mare care este considerată de unii specialişti drept cea mai importantă mare
din lume. Ţara care controlează accesul la această mare ar putea constitui o ameninţare la adresa
comerţului liber din şi înspre Asia de Nord-Est. Pentru un stat, precum Japonia, care importă
aproximativ 80% din necesităţile sale energetice, acest lucru ar putea reprezenta un puternic semnal
de alarmă.
Pe plan militar, China a creat o presiune uriaşă asupra Taiwanului plasând gradual de la
începutul anilor ‘90, o serie de rachete de-a lungul frontierei estice care prezintă o ameninţare
serioasă la adresa vecinului său. De asemenea, China şi-a mărit capacităţile navale şi aerospaţiale.
China face alianţe strategice care îi permit să fie o prezenţă permanentă, militară şi
economică, pe linia maritimă de comunicaţie ce leagă China de Orientul Mijlociu şi Africa.
Adunarea acestui lanţ de perle nu s-a soldat deocamdată cu nici un conflict. Dreptul de
prezenţă în portul din Gwadar a fost câştigat de China, care a negociat cu Pakistanul. Aceasta a fost
o situaţie de “câştig-câştig” pentru ambele părţi, deoarece prin portul din Gwadar se desfăşoară 90%
din comerţul maritim al Pakistanului, dar, din cauză că este situat foarte aproape de India, portul
este vulnerabil la blocade. Pakistanul a identificat potenţialul strategic al portului în 1964 însă nu
avea mijlocele necesare să îl dezvolte. China a venit în ajutorul Pakistanului, finanţând un proiect
de amenajare de 1,2 milioane de $ şi oferind şi oameni specializaţi pentru construcţii. Pakistanul a
câştigat astfel o poziţie strategică favorabilă de-a lungul coastei faţă de India, iar China şi-a întărit
poziţia în regiune, aflându-se acum la 240 de mile marine faţă de Strâmtoarea Hormuz. In
noiembrie 2003, China a semnat un acord cu Cambodgia care prevede ca statul chinez să ofere
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echipamente militare şi instructaj Cambodgiei în schimbul dreptului de a construi o cale ferată care
să facă legătura dintre sudul Chinei şi Golful Thailandei. China a mai elaborat de asemenea un
proiect ce propune construirea unui canal care să traverseze istmul thailandez şi să permită navelor
să evite Strâmtoarea Malacca.
În conformitate cu Raportul anual privind puterea militară a Republicii Populare Chineze,
realizat de Departamentul de Stat al Apărării pentru Congresul american, strategia şi politica Chinei
au la bază dorinţa de a avea acces la resursele din zonă, în special la resursele de energie cum sunt
petrolul şi gazele naturale. Aceste interese vor dicta şi politica şi strategia de securitate şi apărare a
Chinei faţa de Angola, Asia Centrală, Indonezia, Orientul Mijlociu (incluzând Iranul), Rusia, Sudan
şi Venezuela.
Începuturile marinei militare indiene moderne datează din 1971. Acum marina indiană
deţine: un port-avion, 8 distrugătoare, 13 fregate, 24 corvete, 6 nave de patrulare, 14 dragoare şi 16
submarine. Din punctul de vedere al forţei militare marina indiană este a şaptea putere în regiune.
Se mai poate adăuga aici şi un submarin nuclear dar, care are probleme de ghidaj şi este
neoperaţional. Se prevede o lansare a acestuia în 2010. Acest submarin este realizat cu ajutor rus.
Deja se întrevede o posibilă ciocnire de interese în ceea ce priveşte resursele de petrol din
Orientul Mijlociu ştiut fiind faptul că, atât Îndia, cât şi China sunt mari consumatoare de energie.
Atât India, căt şi China sunt interesate de aceeaşi rută de acces către aceste resurse.

Sursa: Pramit Mitra “Indian Diplomacy Energized by Search for Oil” - Center for Strategic & International
Studies (CSIS) in Washington, D.C., Yale Center for the Study of Globalization si Christopher J. PEHRSON, “String of
Pearls: Meeting the Challenge of China’s rising power across the asian litoral” - Strategic Studies Institute, U.S.Army
War College, Pensilvenia, iulie 2006

Ambele ţări sunt interesate de a ajunge la resursele de petrol din Orientul Mijlociu şi după
cum se poate observa ambele ţări sunt interesate de portul Gwadar. Rămâne de văzut dacă
intersecţia celor două state pe acceaşi rută către petrol va da naştere la un conflict de statut care se
poate sonda cu tensiuni diplomatice.
Conform viziunii actuale a marinei militare indiene, statul indian doreşte să creeze şi să
susţină o forţă navală tridimensională, capabilă să funcţioneze “în reţea” şi să asigure proiecţia de
putere a statului. De asemenea, marina indiană doreşte să achiziţioneze capabilităţi care să îi
permită să facă faţă oricărui tip de conflict. Pe lângă mărirea eficacităţii marinei în operaţiunile de
conflict convenţional, India doreşte să îşi îmbunătăţească capabilităţile pentru a putea face faţă
operaţiunilor umanitare.
După cum se observă, viziunea indiană începe să prindă o dimensiune zonală ceea ce ne face
să afirmăm că India se arată interesată de perspectiva ca ea să fie cea care asigură securitatea la
nivel zonal.
Momentan, Japonia deţine aproximativ 5% din puterea la nivel global beneficiind în acelaşi
timp de sprijinul Statelor Unite, care deţin la ora actuală, aproape 1/4 din puterea mondială şi care
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în prezent, asigură şi “umbrela nucleară” pentru Japonia, în baza Tratatului de Cooperare
Reciprocă şi Securitate semnat în 1960.
După 1947, Japonia a acceptat restricţiile militare care, până de curând, au interzis ca
Forţele de Apărare japoneze să fie folosite în afara graniţei.
În 2006, Forţele de Apărare japoneze erau formate din: 240.000 de cadre militare care
activau în Forţele Aeriene de Apărare, 44.000 de cadre în Forţele Maritime şi 148.200 în Forţele
Terestre. De asemenea, forţele de apărare japoneze deţineau în 2003: 950 de tancuri, 1880 de
vehicule blindate, 250 de vehicule de artilerie cu propulsie proprie, 480 de piese de artilerie care
necesită tracţiune, 120 de lansatoare de rachete, 371 de avioane de luptă, 596 de elicoptere, 69 de
nave de luptă de suprafaţă şi 18 submarine. După cum vom observa din graficul următor, diferenţa
dintre imaginea puterii militare proiectată de autorităţile japoneze peste graniţă şi imaginea
percepută în exterior de către alţi actori este minimă:

Repere

Date din surse japoneze Date din surse externe
(Ministerul Apărării)

Cheltuieli (in miliarde de $)

40,48

45,00

Personal (în mii)

241

240

371

380

Tancuri

950

980

Nave de luptă

69

69

Aparate
de
zbor
operaţiunilor de luptă

destinate

Surse: Ministerul Apărării din Japonia, Anthony H. Cordesman, Martin Kleiber – “The Asian Conventional
Military Balance in 2006: Overview of major Asian Powers, Working Draft for Review and Comment, Revised, June 26,
2006” - Center for Strategic and International Studies, Washington DC, US.

Din punct de vedere al securităţii, Japonia se bazează pe puterea militară a SUA pentru a-şi
păstra poziţia în Asia. Prezenţa militară americană în Japonia datează din 1957 când a fost înfiinţat
Cartierul General al Forţelor Armate ale Statelor Unite în Japonia (Headquarters United States
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Forces Japan) la Baza Aeriană din Fuchu. Ulterior, Cartierul General al Forţelor Armate ale
Statelor Unite a fost mutat la Baza Aeriană din Yokota. Prezenţa militară americană în Japonia se
ridică la aproximativ 42.000 de cadre militare staţionate pe teritoriul nipon şi aproximativ 14.000 de
cadre militare staţionate pe nave care patrulează în zonă. Actualmente, forţele americane
controlează 86 de locaţii militare în Japonia, la care se adaugă complexul logistic din Okinawa,
numără 33 de locaţii cu caracter militar, după cum urmează:

Sursa: Cartierul General al Forţelor Armate ale Statelor Unite în Japonia (Headquarters United States Forces
Japan) (http://www.usfj.mil/fact_sheet/brochure.html )

În general, Japonia este conştientă de faptul că acumularea de putere militară poate
determina un val de neîncredere din partea celorlalte state din Asia. Japonia a incercat de-a lungul
timpului să evite politica de forţă şi a dus mai mult o politica de prevenire a eventualelor stări de
tensiune din zonă. Centrul de putere exercitat de Japonia se centrează pe vectorii de putere
economică, voinţă şi planificare coerentă a strategiei.
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Recunoscută ca o putere regională, Japonia doreşte un loc permanent în Consiliul de
Securitate al O.N.U. bazându-se pe faptul că plăteşte 20% din bugetul organizaţiei, ceea ce face ca
statul nipon să fie al doilea mare contribuabil la fondurile ONU.
Cea mai mare parte dintre japonezi nu văd însă o altă alternativă la participarea la alianţa
SUA. – Japonia şi la menţinerea unei forţe defensive minime limitate la apărarea proprie. Totuşi, în
ultimul interval de timp, se observă o creştere a activităţilor întreprinse de Forţa Japoneză de
Apărare. Forţa Japoneză de Apărare dispune de 240.000 de oameni (comparabil cu armata
britanică) şi un buget anual de 50 de miliarde de $ (cel de al doilea buget ca mărime din lume).
Astfel, Japonia are la indemână diverse mijloace de proiectare a puterii militare cum ar fi
submarinele înarmate cu focoase Harpoon. De asemenea, în martie 2003, Japonia a lansat primii
sateliţi de supravegere.
Acum, Japonia are o marină militară echilibrată formată din: 27 de amfibii, 31 de dragoare,
9 fregate, 44 de distrugătoare, 16 submarine şi 9 nave de patrulare. În plus, marina japoneză dispune
de 80 de avioane şi 143 de elicoptere de luptă.
Despre cele două Corei putem să spunem că, din punct de vedere al forţelor navale, cele
două se dezvoltă ţinând cont de securitatea ţărmurilor după cum o ilustreză şi graficul următor:

Sursă: Anthony H. Cordesman, Martin Kleiber – “The Asian Conventional Military Balance in 2006:
Overview of major Asian Powers, Working Draft for Review and Comment, Revised, June 26, 2006” - Center for
Strategic and International Studies, Washington DC, US.

Coreea de Nord are şi capacitate de proiecţie a puterii mitare prin focoasele nucleare pe care
le deţine, prin navele sale de luptă şi forţele sale aeriene. Este o putere militară capabilă să facă faţă
ameninţărilor la nivel zonal.
Deşi, din punct de vedere economic, Coreea de Nord este poate cel mai slab stat din
regiunea Asia-Pacific, prin forţa sa militară a devenit unul din principalii actori pe scena geopolitică zonală, urmărindu-şi cu tenacitate obiectivele strategice şi jucând cu succes cartea „puterii
nucleare”. Astfel se naşte un paradox având în vedere că acum Coreea de Nord luptă pentru
supravieţuirea regimului său şi poate să reprezinte un risc pentru securitatea vecinilor săi.
Se poate spune că, actualmente, sistemul de la Pyongyang este un sistem hermit, centrat pe
sine şi preocupat de propria supravieţuire. Voinţa de supravieţuire a sistemului este deci puternică
ceea ce a permis Coreei de Nord să fie considerată cea de a patra putere mondială din punct de
vedere militar şi cea de a treia putere militară din zona Asia-Pacific.
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Dacă despre puterea de la Pyongyang se poate spune că este închisă şi centrată pe propria
supravieţuire, Coreea de Sud este mult mai interesată de cooperarea cu celelate state din zonă cu
scopul de a micşora ameninţarea Coreei de Nord.
Coreea de Sud a participat alături de alte şapte state la exerciţiul “Rim of the Pacific”
(RIMPAC). Acest exerciţiu este executat periodic, din doi în doi ani, încă din 1971. La ultimul
exerciţiu de acest gen, în 2006, au participat: Australia, Canada, Chile, Peru, Japonia, Coreea de
Sud, Marea Britanie şi Statele Unite. Acest exerciţiu are ca scop să mărească nivelul de
interoperabilitate dintre statele care au deschidere la oceanul Pacific. Exerciţiul din 2006 a fost
condus de către un comandament compus din Statele Unite, Canada, Australia şi Japonia. La
ultimul exerciţiu au participat 35 de nave, 160 de aparate de zbor şi aproximativ 19.000 de oameni4.
Pe lângă statele puternice din punct de vedere al marinei militare, în regiunea Asia-Pacific,
există şi state cu mai puţine resurse în acest domeniu dar care trebuie luate în considerare deoarece
ele reprezintă o variabilă în ecuaţia de putere din această regiune. Potenţialul acestor state se poate
observa din tabelul următor:
Stat

Nave

Amfibii

Nave de
patrulare
0
15
10
41
40
35
0
4
10
58
17
113
59
110

Dragoare

Distrugătoare

Fregate

Corvete

Submarine

Afganistan
0
0
0
0
0
0
Australia
23
9
0
10
0
6
Cambogia
0
0
0
0
0
0
Indonezia
91
11
0
17
28
2
Laos
4
0
0
0
0
0
Malayzia
3
4
0
4
6
0
Mongolia
0
0
0
0
0
0
Noua Zeeilandă 0
0
0
2
0
0
Pakistan
0
3
0
7
0
11
Filipine
46
0
0
1
0
0
Singapore
40
4
0
0
6
3
Sri-Lanka
9
0
0
0
0
0
Tawan
343
12
11
21
0
4
Thailanda
- 62
20
0
12
5
0
portavion
Vietnam
Nepal
0
0
0
0
0
0
0
Sursă: Anthony H. Cordesman, Martin Kleiber – “The Asian Conventional Military Balance in 2006:
Overview of major Asian Powers, Working Draft for Review and Comment, Revised, June 26, 2006” - Center for
Strategic and International Studies, Washington DC, US

În regiunea Asia – Pacific există, actualmente, Patru Mari State plus Unul cu interese în
regiune (Rusia, China, Japonia, SUA şi Coreea de Sud). Puterea navală a acestor state influenţează
balanţa de putere din această regiune. Între statele asiatice am introdus şi Statele Unite deoarece
acestea au o prezentă permanentă în zonă prin cele aproximativ 100.000 de soldaţi staţionaţi în
Japonia şi în Corea de Sud, prin cele 12 port-avioane care sunt prezente prin rotaţie în regiunea
Asia-Pacific şi prin cele 80 de submarine americane care afectează balanţa de putere militară din
această zonă.
Statele menţionate mai sus îşi folosesc în general puterea navală pentru protejarea
ţărmurilor.
III. Concluzii
În zona Asia-Pacific există doar câteva state care au posibilităţi şi aspiraţii să asigure
securitatea zonală. Aceste state au forţe armate complete din care forţele navale sunt reprezentate
echilibrat deaorece, pentru a asigura securitatea zonală un stat din această zonă trebuie să fie capabil
să asigure şi securitatea liniilor maritime de comunicaţie.

4

Sursa: Web-site-ul oficial pentru exerciţiul RIMPAC 2006 (www.c3f.navy.mil/RIMPAC_2006/index.htm), accesat în
data de 18.02.2008

450

Din punctul de vedere al autorului acestei lucrări, atât China, cât şi India, Coreea de Sud şi
Japonia sunt capabile să asigure securitatea maritimă zonală. S-au luat în calcul Japonia şi Coreea
de Sud deoarece statul nipon şi statul coreean au şi susţinerea militară americană.
Concluzia care se impune este că, la ora actuală, nici un stat un mai poate asigura securitatea
unei regiuni de unul singur deoarece nu deţine destulă putere pentru a realiza acest lucru. Opinia
autorului este că acumularea de putere necesară pentru asigurarea securităţii zonale se poate face
doar în interiorul unor alianţe. Aceste alianţe sunt menite să creeze poli de putere, care să determine
securitatea la nivel zonal.
Primul pol de putere din regiunea Asia-Pacific s-ar articula în jurul perechii Rusia-China şi
ar grupa, ca poli secundari de putere, Iranul, Pakistanul şi grupul statelor Asiei Centrale „clasice“
(cele cinci republici musulmane ex-sovietice), state reunite, în prezent, aproape complet, sub
umbrela instituţională a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai5. Contrapus, al doilea pol s-ar
forma în jurul celei de a doua perechi, compusă din SUA şi India. Acest pol ar atrage alţi doi poli
secundari, care ar avea ca axe Japonia şi Coreea de Sud.
Cât priveşte Uniunea Europeană, aceasta ar avea rolul de a contrabalansa cei doi poli susmenţionaţi. Dar acest lucru se poate întâmpla doar dacă Uniunea Europeană nu va pierde din
procentul de putere pe care îl deţine la ora actuală. Conform estimărilor, în viitor, indicele de putere
al Uniunii Europene va scădea şi odată cu acesta se va diminua şi influenţa sa în regiunea AsiaPacific; iar statele care vor câştiga sunt India şi China.
Dacă cei doi poli menţionaţi mai sus s-ar articula în formula prezentată ei ar deţine următorii
coeficienţi din puterea globală:
• Blocul centrat pe perechea Rusia-China ar deţine în 2010 circa 17,44% din puterea globală;
• Blocul centrat pe perechea SUA-India ar deţine în 2010 circa 37,53% din puterea globală;
• Uniunea Europeană ar deţine, în 2010, circa 19,79%6 din puterea globală. Se poate observa
că Uniunea Europeană poate fi considerată o contrapondere mai mult pentru primul bloc decât
pentru al doilea.
Posibilitatea ca India să poată face pereche cu SUA pentru crearea unui pol de putere opus
Chinei stă în capacitatea acesteia de a atrage atenţia SUA, astfel încât să fie tratată ca un partener cu
drepturi egale în această relaţie.
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NAVA COMERCIALĂ ŞI FACILITĂŢILE PORTUARE –
POSIBILE ŢINTE ALE ATACURILOR TERORISTE
Andrian MIHEI∗
The recognition that maritime vessels and facilities may, in some respects, be particularly vulnerable to
terrorism has determined the whole world to become increasingly concerned in recent years about the possibility of
future maritime terrorist attacks. Scenarios of some plausible maritime attacks made it clear that this threats can have
very significant consequences, in the form of mass casualties, property damage and disruption of commerce.
Assessment of the risks associated with maritime terrorism can help policymakers and private firms to calibrate and
prioritize security measures, prevention efforts, and mitigation plans. Activities to counter terrorism and piracy must
include developing and implementing security plans, security surveys and risk assessments, improvement of information
and personnel security, access control and physical security, strengthening roles and responsibilities of port
authorities, enhancing ship and cargo security, activities that can be achieved through cooperative action by maritime
trade associations, maritime security efforts by governments and security programs of the individual firms involved.

Introducere
La nivel mondial, transportul maritim este mijlocul prin care peste 80% din volumul total de
mărfuri este vehiculat100 . La nivel european, aproximativ 25% din vasele lumii navighează sub
pavilioane ale statelor membre UE şi 40% sunt controlate de companii europene; 90% din comerţul
extern cu bunuri şi mai mult de 40% din comerţul intern este transportat pe mare; în jur de 1 miliard
de tone de petrol intră în porturile Uniunii Europene sau trec peste apele care îi înconjoară teritoriul,
în fiecare an.
Canalele de distribuţie maritime constituie un sistem complex cu multipli jucători care
operează în diverse ţări şi implică porturi, nave comerciale, servicii auxiliare, logistică. Tocmai din
aceste motive, precum şi datorită diversităţii şi dimensiunii forţei de muncă implicate, a volumului
mare de bunuri transportate, a căror provenienţă, descriere şi apartenenţă sunt deseori vag descrise,
implicarea unei multitudini de intermediari, diferenţele în rigurozitatea prevederilor în diversele ţări
unde sunt înregistrate navele şi posibilitatea ca proprietarii navelor să îşi ascundă cu uşurinţă
identitatea, fac ca sistemul de transport maritim să fie vulnerabil acţiunilor teroriste.
De la piraterie la acte de terorism maritim
Utilizarea navelor pentru acte de piraterie a fost practicată din antichitate, atingând cote
înalte în secolele 17 şi 18, în vremea corsarilor din Oceanul Indian şi a piraţilor Atlanticului, fiind
continuată, din secolul 19 cu navele comerciale. În ultimele decenii s-a făcut simţită creşterea
pirateriei şi tâlhăriilor pe mare, în speţă în zona Asiei de Sud-Est, în Strâmtoarea Malacca, prin care
se derulează un sfert din transferul mondial de mărfuri101. În 2004, în cele 330 de atacuri înregistrate
în Strâmtoarea Malacca, conform unui raport al Organizaţiei Maritime Internaţionale, au fost ucişi
30 de membri ai echipajelor, răniţi 87, 140 au fost luaţi ostatici, trei nave au fost scufundate şi nouă
nave au fost răpite102.
Trebuie făcută o distincţie clară între piraterie şi tâlhării pe mare şi actele teroriste, ceea ce
presupune definirea categoriilor de atacuri care intră în această categorie. O analiză oarecum
simplistă ar evidenţia trei elemente care pot conduce la o diferenţiere iniţială, anume scopurile,
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mijloacele şi efectele 103 acţiunilor respective. Pirateria este determinată, ca scop, de câştigurile
financiare, în timp ce terorismul este îndeobşte motivat politic. Ca mijloace, piraţii dispun de
mijloace clasice, pe când teroriştii dispun de mijloace şi tactici sofisticate. Efectele atacurilor
piratereşti sunt limitate la un nivel tactic, pe când acţiunile teroriste ţintesc obţinerea unui efect
strategic. În fapt, pirateria şi terorismul maritim nu pot fi absolut definite şi/sau separate, unele
grupuri operând în zona „gri”, dintre piraterie şi terorism, iar în unele situaţii, pirateria putând
determina situaţii grave prin punerea pe uscat a navelor sau poluarea mediului – datorată
imobilizării echipajului.
Vom folosi în continuare termenul de „terorism maritim” pentru a descrie actele motivate
de scopuri politice la nivel zonal sau global şi care presupun tehnici şi dotări avansate, categorie de
actori şi acţiuni care au potenţialul de a cauza efecte dăunătoare de proporţii la nivel regional sau
chiar global.
Terorismul maritim – organizaţii şi acţiuni teroriste
Organizaţiile care intră sau au intrat în această categorie includ o serie de grupări teroristseparatiste precum LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam104 - despre care s-a raportat că deţin
cele mai sofisticate capacităţi maritime printre organizaţiile teroriste din întreaga lume, GAM Gerakan Aceh Mederka – grupare care a avut ca scop recunoaşterea Aceh-ilor ca stat islamic
independent de Indonezia şi a utilizat frecvent acte de piraterie şi de răpire de nave pentru a-şi
finanţa lupta cu autorităţile indoneziene şi ASG - Abu Sayyaf Group - care au urmărit stabilirea
unui stat islamic în sudul Insulelor Filipine şi despre care s-a raportat că ar întreţine legături cu JI ‘Jemaah Islamiyah’ şi Al Qaida. Acestea din urmă, grupuri teroriste trans-naţionale operează
utilizând aşa numitele nave-fantomă, nave de transport capturate iniţial pentru piraterie comercială
şi înregistrate sub nume false şi sub pavilioane de complezenţă, utilizate de terorişti fie pentru
lansarea de atacuri de amploare împotriva unor instalaţii portuare, fie pentru transportarea de
echipamente şi armament, fie pentru transportul şi contrabanda de arme de nimicire în masă sau de
tehnologii către organizaţii teroriste. Numărul navelor folosite în contrabanda cu armele de nimicire
în masă nu este cunoscut, însă se presupune că cel puţin 15 nave comerciale operează sub controlul
al Qaeda şi al organizaţiilor afiliate având, conform specialiştilor în lupta împotriva terorismului
maritim, pavilion yemenit, somalez şi al Insulelor Tonga din Pacific105.
În 1961, pasagerul “Santa Maria”106 a fost răpit de către Henrique Galvao, un fost general al
armatei, împreună cu o echipă de 24 de rebeli portughezi şi spanioli, cu scopul de a discredita
regimul dictatorului portughez Salazar şi al dictatorului spaniol Franco. Mişcarea teroristă
palestiniană al Fatah a executat raiduri teroriste asupra coastelor israeliene prin „Operaţiile amfibii”,
care s-au soldat cu asediul hotelului Savoy, în 1975, cu masacrul de la “Country Club”, în 1978, şi
cu atacul de la Nahariya, în 1979107. În octombrie 1985, un grup de militanţi palestinieni a pus
stăpânire pe vaporul de croaziera "Achille Lauro" care naviga, sub pavilion italian, între portul
egiptean Alexandria şi Port Said. Operaţiunea a fost revendicată de Frontul pentru Eliberarea
Palestinei, destul de puţin cunoscut la momentul respectiv. Teroriştii cereau eliberarea a 50 de
prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel şi ameninţau că, dacă cererea le va fi refuzată, vor arunca în
aer nava, cu peste 400 de pasageri la bord. Leon Klinghoffer, un turist american de origine
evreiască, aflat în scaun cu rotile, a fost împuşcat şi aruncat în mare, fiind singura victimă de pe
"Achille Lauro". După trei zile de negocieri, criza a fost dezamorsată. Teroriştii au acceptat să
părăsească vaporul, după ce autorităţile egiptene le-au promis să le asigure retragerea.
Gruparea GIA - Group Islamique d’Action a acţionat asupra navelor străine care se
îndreptau spre Algeria, determinând uciderea a şapte marinari israelieni în portul Jijel, în 1994, şi
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deturnarea, la 16 ianuarie 1996, de către un grup terorist cecen108, a navei panameze de pasageri
“AVRASIA” în portul turcesc Trabzon. Cei nouă terorişti ceceni şi turco-georgieni din Abhazia
implicaţi în acest atac urmăreau atragerea atenţiei asupra situaţiei din Cecenia, dar şi sabotarea
unuia dintre cele două poduri suspendate peste Bosfor, cu scopul de a-l dărâma şi a închide traficul
prin strâmtoare. Incidentul a fost soluţionat cu succes de către marina şi garda de coastă turce, prin
mediere109.
„Sea Tigers”, aripa maritimă a LTTE, dotată cu ambarcaţiuni „sinucigaşe”, a lansat atacuri
asupra navelor militare şi comerciale ale Sri Lankăi, atacând în septembrie 1997, cu mitraliere, un
petrolier sub pavilion panamez, ucigând cei 33 de membri ai echipajului.
În mai 1997, nava Stillus Limassul, sub pavilion grecesc a părăsit portul Mozambican Beria
cu destinaţia Sri Lanka, transportând 32.400 obuze de 81mm pentru armata acesteia. Armele nu au
ajuns niciodată în Sri Lanka, iar investigaţiile au dezvăluit faptul că Stillus Limassul nu era inclus în
registrul internaţional Lloyds, ci era, de fapt, proprietatea grupării LTTE.110
În 1998, a fost adoptată “Convenţia pentru suprimarea actelor ilegale împotriva securităţii
navigaţiei maritime”, iar în 2002, SUA au lansat iniţiativa de proliferare a securităţii, PSI111, măsură
generată de incidentul din decembrie 2002, în care marina spaniolă a interceptat în Marea Arabică o
navă fără pavilion, acţionând pe baza informaţiilor primite de la americani. Nava interceptată, SO
SAN, transporta 15 rachete SCUD nord-coreene către Yemen. Deşi executarea controlului a fost
legală, în conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite – UNCLOS, confiscarea mărfii nu putea fi
autorizată, întrucât dreptul internaţional nu interzice livrarea de rachete balistice între state
suverane. Rachetele au fost predate autorităţilor yemenite, în pofida eforturilor depuse de
autorităţile americane. În octombrie 2003, ca urmare a unei inspecţii efectuate de autorităţile
germane şi italiene la bordul navei BBC China, cu armator german, după trecerea prin Canalul
Suez, a fost confiscat echipament pentru îmbogăţirea uraniului destinat Libiei. Acest succes a fost
popularizat, conducând la suprimarea “pieţei negre” pakistaneze de echipamente nucleare.
Al-Qaeda, înfiinţată de Osama Ben Laden la sfârşitul anilor ‚80 în scopul unificării arabilor
care luptau în Afganistan împotriva Uniunii Sovietice a ajutat la finanţarea, recrutarea, transportul şi
antrenarea extremiştilor islamici suniţi pentru rezistenţa afgană, cu scopul de a crea un Califat panislamic în întreaga lume prin conlucrarea cu grupările extremiste islamice, în vederea înlăturării de
la putere a regimurilor considerate „ne-islamice” şi expulzarea occidentalilor şi non-musulmanilor
din ţările musulmane. În 2001 a fuzionat cu Jihadul Islamic Egiptean (Al-Jihad). Organizaţiile
afiliate la Al-Qaeda au recurs la acte de terorism maritim înainte de evenimentele din 11
septembrie. Atacul organizat de organizaţia al-Qaeda asupra navei USS Cole în Yemen, în anul
2000, în care au fost ucişi 17 marinari şi răniţi 39 membri de echipaj, iar nava a fost avariată, a
şocat forţele marine din întreaga lume, demonstrând potenţialul prin care terorismul islamist, cu
minim de resurse umane şi materiale, a reuşit să provoce pagube de milioane de dolari şi pierderi
multiple de vieţi omeneşti112. Au urmat atacurile subacvatice ale scufundătorilor din gruparea Tigrii
Tamil asupra porturilor din Sri Lanka. În octombrie 2002, o mică ambarcaţiune transportând
atacatori sinucigaşi a fost detonată cu succes într-un super-petrolier, Limburg, aflat în largul
coastelor Yemenului, producând deversarea a 90.000 de barili de petrol în Golful Aden şi cauzând
pentru un timp scurt creşterea rapidă a preţului petrolului. Gruparea Abu Sayyaf a revendicat cel
mai violent atentat comis în Filipine, un incendiu produs la bordul feribotului Superferry 14, cand
se afla la 70 de kilometri sud-est de Manila în februarie 2004, soldat cu 129 de morţi, dintre cele
900 de persoane aflate la bord. Tot în 2004, agenţiile de presă au semnalat tentativa de a distruge
terminalele petroliere de la Basra în cadrul unor atacuri sinucigaşe la bordul unor ambarcaţiuni
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încărcate cu explozivi. Una dintre ambarcaţiuni a explodat imediat dupa ce a fost acostată de
forţele americane lângă terminalul petrolier Khor al-Amaya. Alte două ambarcaţiuni au explodat
ulterior în dreptul principalului terminal de la Basra, din fericire însă, nici una din instalaţiile
petroliere nu a suferit daune.
În general, zona Africii continuă să fie cea mai riscantă pentru navigatori, cele mai
periculoase ape fiind cele din apropierea coastelor Somaliei, Keniei, Tanzaniei şi Nigeriei, unde
atacatorii recurg frecvent la arme de foc şi aruncătoare de grenade.
Industria petrolieră din Nigeria113, cel mai mare producător de petrol din Africa - al optulea
la nivel mondial şi al cincilea mare furnizor de petrol pentru SUA, a fost grav afectată de
numeroasele răpiri şi atacuri îndreptate asupra infrastructurii acestei ramuri industriale şi a marilor
companii multinaţionale care operează în regiune. Militanţi din Delta Nigerului atacă instalaţiile
petroliere şi răpesc reprezentanţi străini ai unor mari companii de profil, revendicând un control
sporit asupra resurselor de petrol şi pretinzând diverse sume de bani în schimbul eliberării
ostaticilor, valoarea răscumpărării variind în funcţie de naţionalitatea ostaticilor şi de concernul din
care fac parte. În luna august 2006, răpirile au atins un maximum, prin răpirea şi ulterior eliberarea
a 19 lucrători străini din diverse companii petroliere, care nu au păţit nimic, deşi de-a lungul
timpului au existat şi cazuri cu deznodământ tragic, în care ostaticii au fost ucişi de răpitori, situaţii
care însă nu s-au mai înregistrat din anul 2003. Mişcarea pentru Emanciparea Deltei Nigerului
(MEND) şi Mişcarea Populară a Voluntarilor din Delta Nigerului (NDPVF) sunt cele mai
proeminente grupări de militanţi Ijaw din regiune.
Statele Unite afirmă că reţeaua al-Qaeda are baze în Somalia, iar flota americană din regiune
patrulează apele din apropierea coastelor sale. Somalia - ţară musulmană - nu are un guvern central
propriu-zis, fiind răvăşită de războiul civil dintre diverşii şefi de trib, fiecare având drept de viaţă şi
de moarte în propria lui zonă. Potrivit Biroului Maritim Internaţional, în 2007, în Somalia au fost
înregistrate 26 atacuri şi tentative, multe alte incidente însă, nefiind raportate. Declaraţiile primite
de la nave arată că piraţii sau teroriştii folosesc arme automate pentru a opri navele şi, ocazional,
lansatoarele de rachete. Unele bande declanşează atacul departe de coastă, de la bordul propriilor
nave. Sunt preferate navele de pasageri care fac curse regulate. În decembrie anul trecut, cargoul
„Al Marjah“, aparţinând Emiratelor Arabe, şi cei 22 de membri ai echipajului, au fost eliberaţi după
ce au fost capturaţi şi reţinuţi la Mogadiscio timp de 6 săptămâni. Datele despre răscumpărarea
plătită nu au fost dezvăluite.
Ameninţările posibile la adresa navelor comerciale
şi facilităţilor portuare şi consecinţele acestora
Cel mai important factor de risc asociat cu transportul maritim rezidă în volumul mare al
bunurilor transportate pe mare. Complementar, sectorul maritim, prin natura sa de reţea
internaţională, deschisă şi complexă prezintă o serie de provocări din punct de vedere al securităţii.
Una dintre acestea este multitudinea factorilor de risc terorist.
Din analiza acţiunilor teroriste care au vizat navele comerciale şi facilităţile portuare până în
acest moment, putem desprinde o serie de activităţi teroriste, a căror identificare poate servi la
definirea modalităţilor de prevenire, combatere şi contracarare a acestora. Astfel, principalele
categorii de ameninţări la adresa navelor comerciale sunt:
a. utilizarea de ambarcaţiuni conduse de terorişti sinucigaşi sau vase telecomandate, cu
explozibili;
b. deturnarea navelor comerciale de către persoane aflate în echipaj, de către transfugi
sau de către membri ai unei organizaţii teroriste;
c. atacarea navelor utilizând mine sau scafandri înarmaţi;
d. utilizarea de explozibili aduşi la bordul navelor împreună cu alt gen de marfă;
e. deturnarea navelor de pasageri şi a feriboturilor, cu scopul de a captura şi a exercita
un control efectiv asupra unui număr mare de oameni, cu ameninţarea de a-i ţine
ostatici sau de a-i executa;
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f. deturnarea navelor care transportă încărcătură periculoasă, cum sunt tancurile
petroliere, navele ce transportă produse chimice, transportoarele LPG, cu scopul de a
prelua încărcătura, pentru a câştiga avantaje în timpul negocierilor sau pentru a le
distruge – acţiune cu consecinţe devastatoare;
g. atacurile armate cu mitraliere, lansatoare de grenade, lansatoare de rachete antiblindaj sau lansatoare de rachete simple de pe bărci cu motoare rapide împotriva
vaselor comerciale;
h. angajarea unor nave comerciale cu pavilion de complezenţă pentru a putea intra în
apele naţionale, din cele internaţionale.
Principalele categorii de ameninţari la adresa securităţii facilităţilor portuare pot fi:
a. atacurile prin folosirea de explozibili aduşi la bordul unor nave împreună cu alt gen
de încărcătură sau de către membrii organizaţiilor teroriste;
b. avarierea intenţionată sau distrugerea facilităţilor portuare, a reţelelor de alimentare
sau a reţelelor de comunicaţii;
c. scufundarea sau punerea pe uscat deliberată a navelor pentru a bloca porturile şi/sau
canalele;
d. ameninţările asupra mediului prin deversarea sau scurgerile intenţionate sau
accidentale de produse poluante;
e. migraţia clandestină şi existenţa unor fluxuri masive de refugiaţi;
f. utilizarea navelor ca arme pentru distrugerea altor vase, poduri, terminale etc.;
g. utilizarea navelor pentru a transporta ori detona arme de distrugere în masă;
h. dezvoltarea reţelelor teroriste, a traficului ilegal de persoane, droguri, armamente şi
muniţie, de materiale radioactive şi strategice şi a crimei organizate transnaţionale.
Teroriştii au la dispoziţie, după cum se poate observa, o gamă largă de mijloace de luptă.
Experţii în terorism afirmă că aceştia au o abordare structurată a activităţilor lor. Sunt răbdători,
colectează informaţiile, îşi formulează un plan de acţiune, revizuindu-l de câte ori este nevoie,
acţionând abia după aceea.
Din enumerarea şi analiza metodelor utilizate în atacurile teroriste asupra navelor maritime
şi a facilităţilor portuare reiese că navele comerciale pot fi atât vectorul, cât şi ţinta posibilelor
atacuri. Pot de asemenea fi utilizate pentru a facilita alte atacuri sau pentru a contribui la strângerea
de venituri pentru organizaţiile teroriste. Aceşti factori de risc, legaţi de transportul maritim – nave,
oameni şi finanţe – sunt la rândul lor legaţi de riscurile mult mai grave de subminare, de distrugere
a comerţului mondial şi de creştere a costurilor economice legate de întărirea securităţii.
Actele de terorism maritim au costuri directe în termeni de pierderi imediate, dependente de
scopul atacurilor, ţinta şi locaţia acestora. Acestea pornesc de la cheltuielile relativ mici de
înlăturare a unor echipamente de pe nave, avarierea sau distrugerea acestora, rănirea sau omorârea
echipajelor, blocarea accesului la facilităţi portuare, de exemplu prin deteriorarea unei nave lângă
intrarea unui port, distrugerea facilităţilor portuare şi a infrastructurii alăturate, rănirea şi uciderea
personalului, până la costurile foarte ridicate determinate de distrugerea masivă a proprietăţii şi
personalului, de exemplu prin detonarea de mărfuri periculoase lângă o zonă metropolitană. Un atac
la nivel global, masiv, coordonat, asupra transportului maritim poate conduce la închiderea
sistemului pe măsură ce guvernele ar implementa măsurile de securitate, acestea putând implica
închiderea completă a porturilor ori dublarea sau prelungirea controalelor efectuate asupra navelor.
O astfel de blocare a activităţilor portuare datorată atacurilor teroriste poate conduce la costuri
extrem de înalte, în special pentru acele economii care se bazează pe comerţul.
Măsuri de contracarare a terorismului maritim
Evenimentele de la 11 septembrie au determinat o creştere fără precedent a măsurilor de
securitate aeriană, dar totodată au generat şi o creştere a preocupărilor asupra securităţii celorlalte
modalităţi de transport, mai ales după atacurile de la Madrid şi Londra care au subliniat
vulnerabilitatea căilor ferate şi a transporturilor în subteran. Şi transporturile maritime trebuie să
beneficieze de aceeaşi atenţie, în special datorită efectelor devastatoare pe care anumite atacuri
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teroriste le-ar putea avea – în cele mai grave situaţii – asupra locaţiilor învecinate facilităţilor
portuare sau asupra mediului. Porturile sunt în special vulnerabile în faţa atacurilor teroriste
accesibilităţii dinspre apă şi de pe uscat, a traficului intens de materiale şi persoane, densităţii mari
de căi de transport în nodurile intermodale, a concentrării de pasageri, personal angajat, mărfuri,
nave, utilaje portuare, proprietăţi şi afaceri toate constituind posibile ţinte.
Patru elemente principale au fost considerate necesare pentru dezvoltarea unei noi strategii:
necesitatea de a identifica şi urmări navele; necesitatea de a asigura securitatea navelor şi
facilităţilor portuare; necesitatea de a verifica şi autentifica identitatea membrilor echipajelor şi
necesitatea asigurării mărfurilor containerizate. Aceste patru elemente au constituit baza propunerii
făcute către Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO114), revizuită ulterior în cadrul unei întâlniri
speciale a grupului de lucru pentru siguranţa maritimă, în februarie 2002.
Pachetul de măsuri de securitate emis de IMO a inclus modificări ale Convenţiei SOLAS115,
incluzând un capitol nou, X1-2 care tratează explicit securitatea navelor şi un nou cod, format din
două părţi, Codul Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţilor Portuare - ISPS116.
Măsurile prevăzute în SOLAS XI şi codul ISPS pot fi împărţite în cinci categorii majore, în
funcţie de elementul vizat: măsuri care vizează guvernele contractante; măsuri care vizează navele;
măsuri care vizează companiile de navigaţie; măsuri care vizează porturile şi facilităţile portuare;
documentaţia şi certificările necesare.
Principalele responsabilităţi ale guvernelor contractante, conform acestor reglementări sunt
să determine şi să stabilească nivelele de securitate (1=scăzut, 2=mediu şi 3=ridicat) şi să comunice
informaţiile referitoare la nivelele de securitate ale navelor care circulă sub pavilionul fiecăruia,
facilităţilor portuare din teritoriul său şi navelor sub pavilion străin care intră sau sunt pe cale să
intre în porturile sale. Aceste niveluri sunt asociate cu un număr de proceduri de securitate care sunt
implementate de echipajele navelor şi operatorii portuari pentru a asigura conformitatea măsurilor
de securitate luate cu nivelul de risc presupus de alertă.
Modificările aduse convenţiei SOLAS au inclus trei prevederi referitoare la nave:
devansarea datei la care toate navele trebuiau echipate cu Sisteme de Identificare Automată
(AIS117), afişarea vizibilă şi marcarea permanentă, prin dăltuire în relief, perforare sau tăiere în
corpul navei a numărului unic de identificare al navei şi instalarea unui sistem de alertă pentru
securitatea navei (SSAS118).
Sistemele de Identificare Automată sunt echipamente de comunicare prin care sunt
transmise altor astfel de echipamente sau unor staţii de la ţărm informaţiile de bază referitoare la
identitatea navei, poziţia, direcţia şi viteza, proiectate iniţial pentru a servi navigaţiei în zonele
aglomerate, însă utilizabile acum pentru monitorizarea navelor suspectate de a prezenta riscuri.
Scopul pentru care au fost instalate sistemele de alertă pentru securitatea navei a fost ca
pentru orice navă aflată sub ameninţare să permită iniţierea şi transmiterea unei alerte de securitate
dinspre navă către ţărm, autorităţii competente desemnate de către administraţia de pavilion, alertă
care să identifice nava, locaţia acesteia şi să indice faptul că nava este sub ameninţare. Diferenţa
faţă de celelalte sisteme de avertizare provine din faptul că acest sistem nu transmite mesajul de
alertă şi altor nave şi nu declanşează nici o alarmă pe navă. Semnalul poate fi declanşat din camera
de comandă şi din cel puţin încă un loc de pe navă şi continuă până când este dezactivat sau se
resetează echipamentul.
Codul ISPS şi modificările din capitolul X1-2 din SOLAS stabilesc o serie de
responsabilităţi care revin armatorilor sau companiilor care administrează navele. Principala
responsabilitate a companiilor este să se asigure ca navele să deţină un Certificat Internaţional de
Securitate a Navei, pentru a cărui emitere compania trebuie să parcurgă o serie de paşi, printre care
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şi dezvoltarea unui plan de securitate al navei, aprobat de statul de pavilion, desemnarea unui ofiţer
responsabil cu securitatea companiei şi unul responsabil cu securitatea fiecărei nave, instruirea
acestora şi a echipajelor şi urmărirea efectuării exerciţiilor şi antrenamentelor echipajelor, precum şi
urmărirea păstrării înregistrărilor legate de securitate.
Facilităţile portuare, ca şi navele, au fost determinate prin prevederile codului ISPS să ia
măsuri de securitate care să acopere patru aspecte: identificarea şi evaluarea bunurilor şi
infrastructurii de importanţă, care necesită a fi protejate; identificarea posibilelor ameninţări asupra
acestora şi probabilitatea ca acestea să se întâmple; identificarea, selectarea şi stabilirea priorităţii
contra-măsurilor şi schimbărilor procedurale şi a eficienţei acestora în reducerea vulnerabilităţilor şi
identificarea slăbiciunilor, inclusiv a celor determinate de factorul uman în cadrul infrastructurii, a
politicilor şi procedurilor, toate acestea conducând la elaborarea – şi în acest caz – a unui plan de
securitate al facilităţii portuare. Fiecare facilitate portuară trebuie să obţină un certificat denumit
"Declaraţia de conformitate a unei facilităţi portuare", eliberat în numele guvernului statului în care
este situată facilitatea. În lipsa acestui document facilitatea respectivă este considerată nesigură şi
nu va mai putea fi folosită pentru operarea navelor maritime.
Deşi începând cu mijlocul lui 2004 majoritatea statelor au adoptat măsurile prevăzute în
ISPS şi modificările din SOLAS, un eventual atac asupra unui petrolier, de exemplu, ar putea avea
efecte devastatoare dată fiind periculozitatea încărcăturii şi imposibilitatea acţionării eficiente
pentru limitarea efectelor. Temerile legate de aceste scenarii au determinat, în 2005, amendarea
„Convenţiei pentru suprimarea actelor ilegale împotriva securităţii navigaţiei maritime”,
amendament119 care a adăugat la acţiunile care sunt considerate infracţiuni, acele acte care, prin
scopul lor, prin natură sau context, urmăresc intimidarea populaţiei sau obligarea unui Guvern sau a
unei organizaţii internaţionale să acţioneze sau să se abţină de la a acţiona; utilizarea pe sau
împotriva unei nave a oricărui exploziv, a oricărei arme radioactive sau arme biologice, chimice,
nucleare, într-o manieră care să provoace moartea sau rănirea gravă sau distrugerea; deversarea de
petrol, gaze naturale lichefiate sau alte substanţe periculoase sau nocive dintr-o navă, cu scopul de a
cauza distrugeri; utilizarea unei nave într-o manieră care cauzează moarte, răniri grave sau
distrugeri; transportarea la bordul unei nave a oricărui material exploziv sau radioactiv, a unor arme
nucleare sau părţi care pot conduce la construirea unei astfel de arme, cunoscând faptul că acestea
sunt menite pentru acte teroriste etc.
Dincolo de regulamente, convenţii, coduri şi alte reglementări din legislaţia internaţională
care au fost întărite pentru prevenirea şi contracararea terorismului maritim, au fost luate şi alte
măsuri în acest sens. Astfel, Forţa Navală Permanentă a NATO din Marea Mediterană a fost
dislocată în Mediterana de Est la 6 octombrie 2001, cu o zi înaintea lansării Operaţiei Enduring
Freedom conduse de SUA pentru alungarea talibanilor şi a grupării Al Qaida din Afganistan,
măsură întreprinsă la solicitarea SUA, după atacurile teroriste de la 11 septembrie, urmărind
asigurarea unei prezenţe de descurajare şi a supravegherii în apele internaţionale strategice într-un
moment cheie. Operaţiunea, numită Active Endeavour, a devenit tot mai sofisticată, pe măsură ce
Alianţa şi-a adaptat rolul în lupta contra terorismului maritim. În februarie 2003, acţiunea a fost
extinsă pentru a include escortarea transporturilor de marfă din statele aliate prin Strâmtoarea
Gibraltar, acţiune suspendată în mai 2003. „Active Endeavour desfăşoară în prezent următoarele
activităţi principale: contribuie la descurajarea şi dezorganizarea activităţilor în sprijinul
terorismului pe sau de pe mare; controlează punctele de „strangulare”, respectiv a celor mai
importante treceri şi porturi ale Mării Mediterane, prin dislocarea căutătorilor de mine de la unul
dintre Grupurile Permanente de Măsuri împotriva Minelor ale NATO pentru a asigura
supravegherea pregătitoare a rutelor; asigură escortarea pentru vaselor prin Strâmtoarea Gibraltar
atunci când este necesar; şi sprijină programul Dialogului Mediteranean şi alte programe NATO de
promovare a relaţiilor bilaterale şi multilaterale.”120
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Uniunea Europeană susţine că „Îmbunătăţirea şi optimizarea activităţilor de supraveghere
maritimă, precum şi interoperabilitatea la nivel european sunt aspecte semnificative în eforturile
Europei de a răspunde provocărilor şi ameninţărilor legate de siguranţa navigaţiei, poluarea marină,
aplicarea legii şi securitate, în general.”121 şi susţine necesitatea unei mai bune coordonări privind
supravegherea maritimă printr-o cooperare mai strânsă între gărzile de coastă ale statelor membre şi
prin realizarea treptată a unei reţele integrate de reperare a navelor şi de sisteme de navigare
electronică pentru apele de coastă europene şi largul mărilor, inclusiv o monitorizare prin satelit şi
sisteme de identificare şi urmărire la distanţă a navelor.
Concluzii
Terorismul maritim se poate concretiza, susţin specialiştii în contraterorism, atâta timp cât
organizaţiile teroriste vor reuşi să finanţeze aceste acţiuni, prin atacuri sinucigaşe cu ambarcaţiuni şi
eventual alte mijloace – scafandri, armament subacvatic etc, asupra navelor comerciale şi asupra
porturilor şi facilităţilor portuare. Totodată, se poate împleti cu pirateria, în scopul capturării unei
nave pentru realizarea unui atac sinucigaş asupra altei nave sau a unui port, în scopul utilizării
frauduloase a acesteia, pentru intrarea în porturi, al răscumpărării, al luării de ostatici pentru a
obţine diverse avantaje din partea autorităţilor sau chiar pentru contrabanda cu arme şi explozivi,
pentru obţinerea de resurse financiare sau pentru grupările la care sunt afiliaţi. Datorită creşterii
măsurilor de securitate atât la bordul navelor, cât şi în porturi, grupările teroriste pot fi tentate să
organizeze acţiunile teroriste asupra locurilor pe unde navele sunt forţate să treacă, gen strâmtori,
intrările în porturi etc.
Cea mai eficientă abordare pentru minimizarea riscurilor este, în mod evident, reducerea
vulnerabilităţilor navelor comerciale şi a facilităţilor portuare, prin implementarea şi aplicarea
eficientă a măsurilor de securitate la bordul navelor şi în cadrul facilităţilor, îmbunătăţirea măsurilor
de securitate în ce priveşte controlul pasagerilor şi bagajelor şi prin implementarea unor proceduri
riguroase pentru documentaţia echipajelor şi a personalului portuar, toate acestea, însă, ţinând cont
de prevederile Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL) şi urmărindu-se
neîngrădirea bunei desfăşurări a activităţilor comerciale.
Împotriva acţiunilor teroriste, Guvernele trebuie să dezvolte o reţea de inteligenţă care să
monitorizeze la nivel global canalele principale de navigaţie, conferind acces rapid şi eficient la
informaţii. Întărirea rolului şi responsabilităţilor autorităţilor portuare, controlul accesului,
îmbunătăţirea securităţii informaţiilor şi a personalului, îmbunătăţirea securităţii navelor, mărfurilor
şi a facilităţilor portuare constituie deziderate care pot fi obţinute prin cooperarea dintre actorii
implicaţi, de la companiile de navigaţie, asociaţiile maritime, operatorii portuari, până la guvernele
şi organismele internaţionale.
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JANDARMERIA ROMÂNĂ, FORŢĂ DE POLIŢIE CU STATUT MILITAR
ANGAJATĂ ÎN EFORTUL COMUN AL PESA
Dr. Costică SILION∗
The Police forces with military status are acting as a whole, and very often the most visible part of a response
group in stability operations, having special features based on the fact that UN, EU, NATO or other international
actors, authorised them to apply the willingness of the international community.
The Stability Operations are performed most frequently, in environments more or less specific to war. The
beligerant’s identity is not so sure, and the diferencies between a specific operation and a military campaign could be
hard to define, as in the case of war situations.
In perspective, the evolution of NATO and ESDP will be in relation with EU development as a economic,
political and military factor, but also depending of the reshaping of NATO.
The dinamic of risks and their impact on the EU stability and security, but also on the euro atlantic area, will
accelerate the development rate of the relation between NATO and ESDP.
On long term, accordingly with the internal evolutions of EU, related with the level of adjustment to the
international scene requests, it seems that is a need of sharing the tasks allocated to NATO and EU.

NATO şi UE - redefinirea identităţii sau complementaritate?
Transformările mediului internaţional şi-au pus amprenta asupra existenţei şi dezvoltării
NATO şi a UE ca organisme internaţionale specifice. Condiţiile în care cele două organizaţii au
luat naştere, interesele naţionale care au stat la baza lor, scopurile şi mecanismele acestora s-au
transformat adaptându-se la situaţia dinamică a scenei internaţionale.
Ambele instituţii, deşi au scopuri şi misiuni diferite, trec totuşi prin procese similare de
adaptare şi transformare a funcţiilor proprii, fiind condiţionate de evoluţia relaţiilor între actorii
internaţionali pe scena mondială.
Rolul NATO ca organizaţie politico-militară şi a relaţiei acesteia cu recent-creata
componentă de apărare a UE au determinat dezbateri caracterizate de gradul de percepţie a
ameninţărilor şi modul în care statele naţiune abordează implicarea internaţională în diminuarea sau
eradicarea acestora, încă de la dezvoltarea acestei dimensiuni în cadrul Uniunii Europene.
În soluţionarea crizelor s-a creat tendinţa lansării unor operaţiuni conduse de un anumit stat
la care contribuie alte state interesate (coalition of the willing) dar şi balansarea între tendinţele
unilateraliste sau multilateraliste ale unor state cu o pondere semnificativă pe scena relaţiilor
internaţionale, precum Statele Unite.
Aria similară de activitate a NATO şi PESA, precum şi faptul că mai mult de două treimi
din membrii celor două organisme sunt comuni, la care se pot adăuga complexitatea şi varietatea
sarcinilor care revin comunităţii internaţionale în vederea soluţionării diferitelor crize, au
contribuit, de asemenea, la intensificarea discuţiilor asupra rolului diferitelor instituţii şi a
modalităţilor de contracarare a ameninţărilor de securitate prin intermediul acestora.
Cele două organisme, prin valurile de extindere (NATO 1999, 2004; UE 2004, 2007),
reforma internă, operaţionalizarea unor componente armate şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre
noi cooperări, răspund unei game vaste a provocărilor externe.
În momentul de faţă, cele două organisme se află în etapa post-extindere spre spaţiul
Europei Centrale şi de Est. Aceste realizări au reprezentat desăvârşirea unui spaţiu comun de
interese, idealuri şi mentalităţi comune.
Dacă NATO a devenit mai extinsă, prin admiterea treptată de noi state membre din Europa
Centrală şi de Est sau prin lărgirea ariei de operaţii spre zone din afara spaţiului euroatlantic
propriu-zis, ca reacţie la noile riscuri de securitate (terorism, state-problemă sau cu o structură
instituţională fragilă, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflicte regionale), Uniunea
Europeană şi-a sporit, la rândul său numărul de membri, cu statele din aceeaşi zonă geografică şi şi∗
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a lărgit sfera de acţiune de la domeniul comercial, monetar şi economic, spre cel de apărare şi
securitate, cu o perspectivă de dezvoltare evidentă pe dimensiunea politică.
În ceea ce priveşte Alianţa Nord-Atlantică, extinderea a reprezentat un pas major atât din
perspectivă politică, cât şi militară. Politic, NATO se învecinează direct cu fosta ameninţare
comună – URSS, actuala Federaţie Rusă, – care s-a transformat într-un partener important atât
pentru NATO, cât şi pentru UE.
Din punct de vedere militar, Alianţa a devenit şi mai diversificată. Pe de o parte, a absorbit
ţări care îndeplinesc standardele de securitate şi apărare aliate, însă aderarea a reprezentat şi o nouă
multiplicare a specificităţilor naţionale în domeniul capacităţilor militare din cadrul NATO. Pe de
altă parte, noii aliaţi au adus o nouă perspectivă asupra riscurilor şi ameninţărilor, caracteristică
vecinătăţii în care trăiesc, precum şi noi capacităţi şi experienţă în combaterea noilor ameninţări.
Din acest punct de vedere, acelaşi lucru este valabil şi pentru PESA.
Treptat, ambele organizaţii şi-au creat şi o componentă armată, prin intermediul căreia să
intervină rapid în zone de risc prin misiuni specifice. Alianţa Nord-Atlantică a creat Forţa de
Răspuns a NATO (NATO Response Force, NRF), o forţă cu o dotare tehnologică avansată creată în
comun de statele aliate şi cu capacitatea de a interveni rapid, pe baza principiului „prima forţă
trimisă într-o situaţie de criză, prima forţă retrasă”, menită a fi folosită la nivel global într-un
spectru larg de operaţiuni. Operaţiunile sale variază de la: desfăşurare ca forţă unică în baza
articolului 5 al Tratatului de la Washington (solidaritate în caz de atac, apărare colectivă) sau la
operaţiuni de răspuns la crize, precum misiuni de evacuare, sprijin în vederea gestionării
consecinţelor unor dezastre (incluzând atacuri biologice, chimice, radiologice sau nucleare), situaţii
de criză umanitară, contraterorism, desfăşurare ca forţă iniţială care să faciliteze intrarea în teatru a
celorlalte forţe, desfăşurare ca forţă demonstrativă în vederea consolidării unor demersuri politicodiplomatice ale NATO, pentru a întări hotărârea şi solidaritatea alianţei în descurajarea crizelor.
După dificultăţile întâmpinate în crearea Forţei de Reacţie Rapidă a UE, statele membre au
hotărât în 2004 crearea unor grupuri de luptă ale Uniunii (iniţial cel puţin 6-7 până în 2007, în
noiembrie 2004 fiind formate 13 astfel de grupuri, iar în noiembrie 2005, 15), care să poată fi
desfăşurate în termen de două săptămâni de la notificare, pentru o perioada de 30 de zile, ce poate
fi extinsă la 120 de zile prin rotaţia efectivului în scopul stabilizării unor zone de conflict, protecţiei
operaţiunilor umanitare, precum şi de a răspunde unor solicitări specifice ale ONU.
Crearea grupurilor de luptă şi folosirea acestora ca forţă unică într-o operaţiune sau ca forţă
iniţială în operaţiuni de anvergură fac parte din 2010 Headline Goal (reuniunea Consiliului UE,
Bruxelles, 2004). Noul Civilian Headline Goal va trebui atins până la sfârşitul anului 2010.
Obiectul său este de a îmbunătăţi capabilitatea civilă a UE de a răspunde eficient la sarcinile
privind managementul crizelor. Clădit pe rezultatele CHG (Civilian Headline Goal) 2008 şi pe
experienţa PESA în managementul crizelor, CHG 2010 ar trebui să ajute la asigurarea faptului că
UE poate conduce managementul crizelor, conform Strategiei Europene de Securitate, prin
dislocarea capabilităţilor civile de management al crizelor de o înaltă calitate, cu funcţii de sprijin şi
echipament solicitat într-un timp scurt şi într-o cantitate suficientă.
UE ar trebui să stabilească un cadru clar ilustrativ pentru capabilităţile civile de planificare
şi dezvoltare, urmare a experienţei din misiunile PESA şi a evaluărilor celor mai urgente ameninţări
şi provocări. Lista pentru capabilităţile solicitate în cadrul CHG 2008 ar trebui servi ca primă
referinţă.
Un alt proces de transformare comună a celor două organisme este reprezentat de
deschiderea spre noi cooperări cu state din exterior, situate în imediata vecinătate estică şi sudică
sau chiar mai îndepărtate. NATO a creat Parteneriatul pentru Pace, Dialogul Mediteranean,
Consiliul NATO-Rusia, Comisia NATO Ucraina, Iniţiativa de Cooperare de la Istanbul,
colaborarea cu ţările de contact, în timp ce UE a lansat Procesul de cooperare Barcelona, Politica
Europeană de Vecinătate, Acordul de Parteneriat şi Cooperare Rusia.
Mecanismele de cooperare ale celor două organisme sunt diferite ca arie de acţiune,
proceduri şi acoperire, însă raţiunea este similară, crearea de punţi de legătură, deschiderea şi
menţinerea unor canale de dialog, cooperare şi sporirea încrederii reciproce, având în vedere faptul
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că diminuarea barierelor din calea proliferării riscurilor de securitate, multiplicarea acestora,
complexitatea naturii lor (rădăcini politice, economice, etnice, religioase) fac aproape imposibil ca
statele naţiune şi organizaţiile pe care acestea le-au creat să acţioneze independent unele de altele.
Interdependenţa economică, politică şi de securitate a imprimat o tendinţă de relaţionare sporită şi
de dialog între diferiţii actori internaţionali, în vederea creşterii eficienţei cu care acţionează la
nivel internaţional.
O altă trăsătură comună a NATO şi PESA este faptul că natura schimbătoare a riscurilor de
securitate care caracterizează lumea contemporană a determinat declanşarea unui proces de
redefinire a identităţii. Imaginea NATO este câteodată asimilată cu ceea ce era în timpul Războiului
Rece, un bloc al naţiunilor occidentale opus unui inamic comun, URSS. Această percepţie poate fi
regăsită şi în prezent în colţurile mai îndepărtate ale lumii, deşi prin sporirea relaţiilor de
interacţiune cu actori diverşi această viziune evoluează spre a corespunde realităţii prezente. În ceea
ce priveşte componenta de apărare a UE, aceasta se găseşte, de asemenea, într-un proces dificil de
identificare a propriilor responsabilităţi şi arii de acţiune în domeniul apărării, având în vedere
faptul că în multe situaţii s-ar putea uşor suprapune peste funcţiile şi obiectivele mai vechiului actor
reprezentat de NATO.
Pe termen lung, aceste procese de transformare şi maturizare comune NATO şi UE, în
domeniul apărării securităţii vor produce rezultate, în condiţiile multiplicării convergenţelor
instituţionale şi ale intensificării dialogului pe baze transparente. Riscurile, stările conflictuale,
nevoile de asistenţă nu au încetat să se perpetueze. În acest sens, un exemplu poate fi constituit de
solicitările de natură umanitară care pot veni din partea unor state confruntate cu gestionarea
consecinţelor unor dezastre naturale (cutremure, furtuni), iar pe fondul perturbaţiilor produse de
schimbările climatice, acest tip de dezastre este probabil să se intensifice, cele două organizaţii
putând contribui împreună în acest domeniu specific. Reconfigurarea intereselor NATO şi ale UE a
dus în scurt timp la evidenţierea intereselor comune în domeniul securităţii şi apărării, prin lansarea
de către UE la sfârşitul anilor ’90 a politicii europene de securitate şi apărare (PESA), ca parte a
Politicii Externe Comune şi de Apărare.
În plan conceptual există concordanţă în scopurile urmărite, precum prezervarea valorilor
comune, ale drepturilor omului şi ale libertăţilor individuale, întărirea securităţii statelor membre,
menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale sau promovarea cooperării internaţionale.
Aceste interese comune nu reprezintă o dublare de misiuni, în condiţiile în care, în plan practic, se
observă complementaritate, cooperare, dialog şi transparenţă în acţiuni. O dovadă în sensul
complementarităţii o reprezintă acordurile între NATO şi UE pentru accesul celei din urmă la
resursele şi capacităţile alianţei (Acordul Berlin Plus, 2002), determinate de restricţiile financiare şi
limitarea resurselor. Mai mult, evitarea paralelismelor este cu atât mai importantă, cu cât cea mai
mare parte a membrilor celor două organisme este comună. Uniunea Europeană dispune de pârghii
mult mai variate de acţiune la nivel internaţional, scopurile şi natura sa fiind mult mai complexe
decât cele ale NATO, putând combina mult mai facil componente militare şi civile (poliţie, funcţii
legate de administrarea teritoriilor, respectarea legilor), toate acestea făcând-o un partener
important pentru alianţă.
Utilizată în comun, valoarea celor două organisme determină evoluţie. De altfel, între cele
două organisme a fost constituit, în 2001, un parteneriat strategic NATO–UE pentru conlucrarea în
vederea prevenirii şi soluţionării crizelor şi conflictelor în spaţiul european şi dincolo de acesta,
ceea ce nu poate avea decât un rezultat pozitiv pentru cele două instituţii. Acest fapt este cu atât
mai evident, cu cât ambele organisme sunt implicate în teatre de operaţiuni comune.
Prin constituirea propriei dimensiuni de apărare şi securitate, UE a reuşit să se implice fie în
operaţiuni pe care le-a preluat de la NATO în Balcani, fie în operaţiuni proprii (Congo, Darfur). În
paralel, Alianţa Nord-Atlantică şi-a continuat şi ea implicarea în diferite teatre de operaţiuni
(Afganistan, Balcani, Marea Mediteraneană, Sudan, Irak), contribuind la menţinerea securităţii şi
stabilităţii spaţiului euroatlantic.
Pentru îndeplinirea unor astfel de operaţiuni în zone caracterizate printr-un grad de
complexitate ridicat (grupuri insurgente, rivalităţi etnice, religioase, încălcări masive ale drepturilor
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omului), este necesară construirea de capacităţi militare şi civile (poliţie, respectarea legilor,
construcţie administrativă) viabile, forţe mobile şi flexibile, interoperabile între naţiunile furnizoare
de securitate, capabile de a fi desfăşurate rapid în diferite teatre de operaţii pentru contracararea
noilor ameninţări de securitate.
Dezvoltarea pe termen lung a celor două mecanisme de securitate prin intermediul NATO şi
prin cel al PESA va depinde de complementaritatea acţiunilor acestora şi a zonelor de acţiune, de
capacitatea practică, dar şi politică de cooperare între cele două componente militare în funcţie de
riscurile cărora trebuie să le facă faţă.
Având în vedere experienţele şi lecţiile învăţate de cele două organizaţii, intensificarea şi
operaţionalizarea profundă a Parteneriatului Strategic NATO–UE este una din direcţiile de urmat.
De asemenea, la dezvoltarea armonioasă a celor două componente va contribui modul în care este
perceput gradul de risc al ameninţărilor şi tipul mecanismelor de răspuns la gestionarea crizelor. În
abordarea crizelor, începând cu anii ’90 s-a putut observa o diferenţă între cei doi actori
internaţionali – SUA şi Europa – şi anume o orientare preponderentă spre acţiuni militare
unilaterale sau coaliţii menite a soluţiona o anumită criză, caracteristică politicii de securitate
americane. Contrar, statele europene sunt predispuse la abordări complexe ale crizelor, căutând
soluţionări exhaustive, care să ia în calcul cauzele specifice care duc la apariţia conflictelor,
inclusiv sfera socio-economică şi culturală.
Constituirea unor linii comune de dialog în relaţia transatlantică, bazate pe transparenţă,
încredere şi nediscriminare, va reprezenta un impuls pentru dezvoltarea coerentă şi complementară
a NATO şi PESA.
NATO reprezintă un puternic facilitant pentru intensificarea dialogului transatlantic pe
marginea unor tematici de securitate şi politice care preocupă statele membre, iar utilizarea sa ca
forum pentru un dialog strategic între NATO şi UE poate determina reacţii şi răspunsuri adecvate
diminuării riscurilor de securitate. Apoi, îmbunătăţirea capacităţilor militare pentru reducerea
decalajelor faţă de SUA vor duce, pe de o parte, la o cooperare sporită între cei doi parteneri
acţionând de pe poziţii relativ egale, iar pe de altă parte, vor genera o reducere a dependenţei
militare faţă de SUA, ceea ce ar putea facilita implicarea cu succes în rezolvarea crizelor din
vecinătatea Europei.
Abordarea crizelor prin mijloace exhaustive, este un principal avantaj al Uniunii Europene,
constituindu-se în unul din actorii principali în soluţionarea unor crize din vecinătatea sa, precum
conflictele îngheţate în care, alături de alţi actori internaţionali, poate juca un rol important în
diminuarea tensiunilor în zone cum ar fi Transnistria, sau în definitivarea stabilizării zonei
Balcanilor de vest.
Îmbunătăţirea abilităţilor PESA de a acţiona în circumstanţe în care NATO nu ar avea
specializarea sau capacităţile necesare se va putea regăsi într-o contribuţie mai coerentă şi efectivă
a Europei la NATO, demonstrând că PESA nu este o structură care să concureze alianţa sau să îi
copieze structurile operaţionale.
În acest fel, eforturile Uniunii legate de PESA ar putea da naştere unor instituţii care să fie
complementare şi să fortifice NATO dar şi consolidarea poziţiei UE pe scena internaţională ca
actor economic, politic şi militar, deschis spre noi cooperări şi parteneriate.
Mediul de securitate internaţional va continua să fie marcat de existenţa tensiunilor şi
conflictelor de diferite naturi.
În aceste condiţii, unul dintre răspunsurile pe care comunitatea internaţională le poate oferi
este apărarea colectivă. NATO reprezintă un astfel de mecanism, care de-a lungul timpului şi-a
dovedit viabilitatea.
Treptat, UE poate dezvolta un mecanism similar, pentru a cărui eficienţă un element
esenţial îl va reprezenta cooperarea transparentă, de la egal la egal, cu Alianţa Nord-Atlantică.
Investiţii similare în capacităţi şi infrastructuri militare vor putea genera efecte sporite de
cooperare între cele două componente. Pentru succesul PESA, o variabilă cu un rol important
asupra evoluţiei sale o reprezintă dotarea cu capacităţi militare a europenilor.
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Diminuarea efectului de free rider şi echilibrarea capacităţilor între cei doi piloni, nordamerican şi european, vor trebui luate în considerare, alături de investirea în capacităţi pentru a
menţine un echilibru funcţional între principalii parteneri transatlantici.
Caracterul ameninţărilor asimetrice la adresa securităţii internaţionale va determina o
transformare continuă a mecanismelor instituţionalizate de contracarare a acestora, incluzând
relaţiile NATO–PESA.
Printr-o abordare conjugată va fi posibilă dezvoltarea unor capacităţi comune, capabile de a
întreprinde noi tipuri de acţiuni, diferite de tiparele tradiţionale de acţiune în domeniul apărării şi
securităţii ale NATO şi UE, dar şi a unor modalităţi flexibile de a răspunde la cerinţele din ce în ce
mai complexe ale membrilor săi.
Experienţa ultimilor ani a demonstrat că o pârghie importantă a fost reprezentată de
înfăptuirea unor acţiuni menite a spori încrederea şi înţelegerea resorturilor comune necesare
proiectării stabilităţii şi securităţii la nivel internaţional. Ameninţările reprezentate de terorism,
proliferarea armelor de distrugere în masă, diferitele tipuri de trafic (persoane, arme, stupefiante),
conflictele îngheţate având caracteristici specifice imprimate de factori regionali sau globali fac
necesare răspunsuri colective, în condiţiile diminuării barierelor în calea difuziunii lor şi propagării
multidirecţionale a efectelor lor negative pe diferite paliere (apărare, economic, societate,
identităţi), iar NATO şi PESA oferă astfel de mecanisme viabile de răspuns.
Jandarmeria Română, forţă de poliţie cu statut militar
angajată în efortul comun al PESA
Amplele transformări geopolitice la nivel european, construcţia unui mediu mai sigur de
securitate şi apărare au determinat şi la nivel naţional un amplu proces de modernizare şi aliniere la
standardele europene a tuturor instituţiilor, fiind astfel unanim acceptat ca obiectiv strategic pentru
România îndeplinirea condiţiilor politice, economice, legislative şi administrative post aderare la
Uniunea Europeană.
România contribuie la beneficiile Uniunii Europene, dispunând de capacităţi şi capabilităţi
demonstrate în mod real, devenind astfel un partener credibil care să-şi aducă o contribuţie solidă la
dezvoltarea şi consolidarea politicilor de securitate şi de apărare la nivelul Uniunii, respectiv
Politica Europeană de Securitate şi de Apărare (PESA), sub cele două aspecte ale sale, gestionarea
militară şi civilă a situaţiilor de criză.
Gestionarea civilă a situaţiilor de criză necesită punerea la dispoziţie a diferitelor capacităţi,
în special a celor de poliţie, ţinându-se cont de concluziile rezultate în urma operaţiunilor de
restabilire a păcii conduse în Balcani de la începutul anilor '90.
De câţiva ani, Uniunea Europeană şi-a afirmat dorinţa de a-şi crea capacitatea operaţională
pentru a gestiona situaţiile de criză, indiferent de natura lor, având în acest sens o politică proprie
de securitate şi de apărare.
În iunie 2000, cu ocazia Summit-ului de la FEIRA (Portugalia), cei cincisprezece membri ai
UE au convenit ca până în 2003, pe baza unei cooperări voluntare, să se constituie o forţă globală
de 5000 de poliţişti, dintre care 1400 să se poată desfăşura în mai puţin de 30 de zile (în condiţii de
desfăşurare rapidă), apelându-se cu prioritate la unităţile de poliţie integrate. Acestea sunt structuri
constituite din forţe cu statut militar pregătite să îndeplinească misiuni în domeniul ordinii publice,
flexibile, bine articulate şi interoperabile, să execute misiuni în perioada de tranziţie între un
comandament militar iniţial dintr-un teatru de operaţii şi revenirea la exercitarea responsabilităţilor
de către autoritatea civilă ce îi urmează.
În acest sens, în timpul Summit-ului de la NISA (decembrie 2000), au hotărât conceptele de
întrebuinţare a Forţei de Poliţie Europene (FPE) pe baza a două opţiuni: întărirea capacităţii forţelor
locale de poliţie prin intermediul misiunilor de formare, de antrenament, de asistenţă, de control şi
de consiliere şi substituirea poliţiilor locale deficitare, prin executarea de misiuni care să conducă la
restabilirea ordinii publice.
Aceste acţiuni poliţieneşti includ în special domeniile de restabilire a ordinii publice,
protecţia bunurilor şi a persoanelor, exercitarea misiunii de poliţie judiciară, de luptă împotriva
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crimei organizate şi contra diferitelor forme de terorism, dar şi dezvoltarea şi coordonarea funcţiei
de informare.
FPE se prezintă azi ca un răspuns eficient pentru prevenirea şi gestionarea crizelor, axată pe
promovarea valorilor democratice. Pentru Uniunea Europeană, care înţelege să conducă operaţii de
manieră autonomă sau asociată, a însemnat promovarea ca actor politic major pe scena
internaţională.
Prin capacitatea lor de a acoperi întregul spectru al misiunilor de poliţie, prin statutul lor
militar, poliţiile de tip jandarmerie pot fi desfăşurate într-o totală complementaritate cu componenta
militară, garant al securităţii globale într-un spaţiu aero-terestru controlat.
Ele pot astfel să acţioneze de la începutul angajamentului militar, răspunzând la principiul
imperativ al unităţii de comandă şi pot beneficia de sprijin logistic şi de capacitate de proiectare ca
şi forţele armate. Integrate într-un proces de planificare strategică, acestea introduc un element de
supleţe în gestionarea situaţiei de criză, Având, aşadar, vocaţia naturală de a juca un rol de tranziţie
între componenta militară (armata) şi alte componente civile desfăşurate, reprezentând instrumentul
de primă importanţă, într-o logică a normalizării, a demilitarizării procesului de gestionare a
crizelor, în special prin prezenţa jandarmilor care sunt în contact permanent cu populaţia.
Este categoria de forţe cea mai potrivită pentru a acţiona în perioada post-conflict, cu scopul
de a asigura, într-un algoritm logic, restabilirea şi menţinerea ordinii publice şi de a înlătura astfel
sentimentul de ocupaţie militară.
Pe parcursul angajamentelor partenerilor Asociaţiei Forţelor de Poliţie Europene şi
Mediteraneene cu statut militar (FIEP), s-a dovedit că jandarmeriile oferă un surplus de valoare
prin folosirea unei rezerve de forţe de poliţie înalt calificate, ceea ce reprezintă un concept în
totalitate novator în domeniul gestionării civile a crizelor.
Capacitatea lor de a acoperi ansamblul spectrului de misiuni de poliţie, statutul lor, le
permit să fie desfăşurate în perfectă complementaritate cu componenta militară, garant al securităţii
globale într-un areal geografic delimitat clar de situaţia creată.
Această abordare politică serveşte în primul rând intereselor Europei, şi nu în ultimul rând
celor ale României, permiţându-i să devină un pilon de securitate pe scena internaţională, în
special în regiunea balcanică.
Unităţile integrate se caracterizează în principal prin soliditatea, capacitatea şi capabilitatea
lor de a fi desfăşurate în 30 de zile, fiind în măsură să acţioneze sub un comandament militar pentru
a asigura tranziţia de la un conflict armat la o stare de normalitate. Ele constituie un atu major de
simplificare a gestionării de crize, putând fi angajate sub responsabilitatea autorităţii militare,
dispunând de echipamente proprii şi complete, interoperabile cu o componentă militară terestră,
răspunzând, de altfel, principiului imperativ de unicitate de comandă.
Sub incidenţa unui statut militar, înalt profesionalizat şi cultivând în special soliditatea şi
simplicitatea şi respectul drepturilor omului, polivalenţa şi adaptabilitatea la orice situaţie, aceste
unităţi integrate, capabile de a acţiona rapid şi în interoperabilitate, împart o cultură a jandarmeriei
comună dovedită de-a lungul istoriei şi prin experienţe diverse.
Acest concept a atras, de altfel, şi un număr mare de poliţişti cu statut civil care doresc să li
se alăture, cum ar fi, de exemplu, participarea la stagiile de antrenament ale FPE a poliţiştilor
englezi (în anul 2003) şi a poliţiştilor germani ( iunie 2004).
Această interoperabilitate a fost esenţa exerciţiilor finanţate de UE prin Programul AGIS al
Comisiei Europene în Centrul de la Saint-Astier, unde s-au desfăşurat numeroase stagii al Forţei de
Poliţie Europene, la care au fost invitate şi au participat, alături de forţe ale Jandarmeriei Naţionale
Franceze, Corpul Carabinierilor Italieni, Jandarmeria Regală Olandeză, Garda Civilă Spaniolă,
Garda Naţională Republicană Portugheză, Jandarmeria Turcă, Poliţia de Ordine Publică din Anglia
şi Jandarmeria Română.
În urma participării la aceste activităţi, precum şi după experienţa câştigată în Kosovo,
Jandarmeria Română îşi are pe deplin locul său în acest proces de desfăşurare pe scena
internaţională, fiind capabilă să execute oricând şi în orice condiţii misiuni de menţinere a păcii sub
egida UE sau a altei organizaţii internaţionale.
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Forţele de poliţie de tip jandarmerie asigură o continuitate a acţiunii pe întreg spectrul
pace-criză-război. Acestea pun la dispoziţie capacităţi fără echivalent, în numeroase state ale lumii,
care permit factorilor de decizie să poată gestiona eficient crize de orice natură şi amploare,
inclusiv în situaţii foarte critice. Intervenţia se face în conformitate cu principiul gradualităţii
răspunsului şi dispun de o flexibilitate de întrebuinţare a capacităţilor, evitând recurgerea la acţiuni
şi mijloace de excepţie.
Particularitatea constă în faptul că aceste forţe sunt capabile să continue în situaţii de criză
îndeplinirea misiunilor cotidiene, asumându-şi în acelaşi timp misiuni cu înalt grad de
complexitate, în conformitate cu statutul militar, pregătirea personalului şi capacităţile specifice
(unităţi mobile), în situaţii de restabilire a ordinii când aceasta a fost grav tulburată, situaţii
caracterizate prin prezenţa unor elemente ostile înarmate şi în conformitate cu competenţele lor de
investigaţie judiciară şi de misiuni de asigurare a ordinii în beneficiul cetăţenilor.
Ulterior acţiunii strict militare, se impune o întreagă gamă de acţiuni de natură civilă:
sanitare, judiciare, poliţieneşti, administrative, economice, de mediu, educative etc, iar foiţele de
poliţie de tip jandarmerie au o vocaţie consacrată pentru a desfăşura şi susţine aceste acţiuni.
Mai multe state membre ale Uniunii Europene, ca de altfel şi România, dispun de două
tipuri de forţe de poliţie: una cu statut civil tip „Poliţie Naţională" şi una cu statut militar de tip
„Jandarmerie". Forţele de tip jandarmerie s-au arătat deosebit de eficiente în contextul situaţiilor de
criză şi sunt perfect capabile de a coopera cu forţele armate într-un teatru de operaţii.
În mai 2002 Jandarmeria Naţională Franceză a luat iniţiativa de a constitui împreună cu
omologi ai săi din Europa, o Forţă de Jandarmerie Europeană (FJE) destinată să intervină în
gestionarea civilă a crizelor, cu un nucleu de 800 de cadre şi un Stat Major Proiectabil, cu baza în
Italia la Vicenza.
Începând cu 2003 s-au desfăşurat mai multe reuniuni care au permis întâlnirea factorilor de
răspundere din Franţa, Italia, Spania, Portugalia şi Olanda, finalizate prin elaborarea unei declaraţii
de intenţie şi semnată de către cei cinci miniştrii ai apărării în reuniunea neoficială a miniştrilor
apărării ai Uniunii Europene din 2004 în Olanda, la Noordwijk.
Având drept obiectiv contribuţia la dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi de
Apărare şi la crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, componente ale FIEP, Franţa,
Italia, Olanda, Portugalia şi Spania dispun de forţe de poliţie cu statut militar capabile să execute,
conform concluziilor Consiliului European de la Nisa, misiuni de substituire şi/sau întărire a
forţelor locale de poliţie, inclusiv misiuni complete de poliţie judiciară.
De asemenea, prin punerea la dispoziţia UE a unei forţe operaţionale în scopul de a conduce
toate misiunile de poliţie în timpul operaţiilor de gestionare a crizelor, cu o atenţie deosebită
acordată misiunilor de substituire, asigură o structură multinaţională pentru operaţiunile Uniunii
Europene şi participă în domeniul gestionării civile a crizelor, la iniţiativa organizaţiilor
internaţionale.
În operaţiile de gestionare civilă a crizelor, FJE va asigura o prezenţă efectivă alături de alţi
actori (componenta militară şi componenta poliţiei locale).
Voinţa celor 5 state fondatoare este utilizarea efectivă a forţelor de poliţie cu statut militar
în conformitate cu scenariile dezvoltate în cadrul PESA, în special într-o situaţie de criză unde
operaţiunea ar trebui condusă în comun prin instrumente militare.
În îndeplinirea misiunilor, plecând de la experienţa participării la gestionarea crizelor
recente, forţele de poliţie au nevoie de o serie de elemente contând în sprijin politic din partea
administraţiilor locale şi / sau din partea reprezentanţilor organizaţiei internaţionale mandatare, un
mandat clar şi comprehensibil, un cod penal şi un cod de procedură penală clare şi aplicabile,
magistraţi şi tribunale care să fie în măsură să ia decizii, acceptul şi susţinerea populaţiei locale
pentru a putea beneficia de informaţii, sfaturi şi percepţii ale acţiunilor forţelor de poliţie,
informaţii din partea administraţiei locale şi a altor autorităţi implicate, pentru asigurarea securităţii
necesare, sprijinirea anchetelor criminalilor de război, de exemplu, şi a organizaţiilor internaţionale
şi nu în ultimul rând de logistică, transporturi, comunicaţii şi informare publică.
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În conformitate cu mandatul fiecărei operaţii, FJE va putea interveni pe un spectru larg de
misiuni, decurgând din capacităţile de poliţie de care dispune, cum ar fi: executarea misiunii de
restabilire şi menţinere a ordinii publice; monitorizarea şi consilierea poliţiei locale în activitatea sa
cotidiană, inclusiv în ceea ce priveşte investigaţia judiciară; conducerea procesului de supraveghere
a controlului de trafic ilicit, executarea misiunilor de poliţie de frontieră şi a celor de cercetare
generală; executarea muncii de investigaţie judiciară, acoperind sfera depistării de acte de
delincventă, urmărirea infractorilor şi transferul lor sub autorităţile judiciare competente; protecţia
populaţiei şi a bunurilor şi restabilirea ordinii în caz de manifestaţii publice; pregătirea la standarde
internaţionale a ofiţerilor de poliţie; pregătirea instructorilor, în special în cadrul programelor de
cooperare.
În ceea ce priveşte întrebuinţarea FJE, aceasta poate fi desfăşurată, numai la cerere, în
situaţia când aceasta se desfăşoară sub egida sau mandatul organizaţiilor internaţionale ca Uniunea
Europeană, ONU, OSCE, NATO sau o coaliţie ad hoc, fie în mod independent (în cazul în care
sunt implicate numai forţe de tip jandarmerie, în funcţie de tipul de misiune de îndeplinit) fie
împreună cu alte servicii de poliţie (îndeosebi cu statut civil). Gestionarea strategică şi controlul
politic sunt asumate de către organizaţia internaţională sau coaliţia ad hoc.
Fără a se afla sub mandatul organizaţiilor amintite mai sus, poate acţiona cu acordul
guvernului ţării respective, gestionarea strategică şi controlul politic fiind asumate de către CIMIN
(Comitetul Interministerial de Rang Înalt) al FJE.
În actualul mediu geostrategic de securitate, proiecţia forţei, constituie o componentă
fundamentală a mediului de securitate al secolului al XXI-lea, conceptul de proiecţie a forţei devine
esenţial pentru societatea de tip informaţional, are compatibilităţi şi soluţionări globale. Acest
concept trece din ce în ce mai mult în sfera proiecţiei puterii şi influenţei, ca urmare a interesului de
stat, în sfera strategiei de gestionare a crizelor şi conflictelor, de prevenire a războiului şi de
intervenţie în urgenţe civile şi militare, care este o funcţie a interesului global.
O armată modernă, pentru a conta în sistemul securităţii internaţionale şi regionale trebuie
aibă o capacitate remarcabilă de proiecţie. În acest sens, este necesar ca în stabilirea structurii de
forţe militare ale României să se acorde o atenţie specială capacităţii de proiecţie, în sensul viziunii
euro-atlantice, dar şi ţinând seama de conceptul şi proiectele Uniunii Europene privind proiecţia
forţei.
Jandarmeria Română este membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei Forţelor de
Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu statut militar, FIEP, reprezentând instituţia
la dispoziţia Guvernului României, care ar putea răspunde criteriilor şi condiţiilor impuse pentru
categoriile de forţe care pot face parte din FJE. Experienţa Jandarmeriei Române în misiuni
internaţionale de tip Petersberg (Kosovo) a dovedit capacitatea şi disponibilitatea acestei structuri
de a executa misiuni în cadrul operaţiilor de gestionare civilă a crizelor.
Progresele făcute de către Jandarmeria Română în ultimii ani dovedesc tendinţa pozitivă a
instituţiei de apropiere de cetăţean, de dezvoltare a competenţelor judiciare şi de formare a
deprinderilor necesare împotriva criminalităţii organizate, a intervenţiei antiteroriste, precum şi
dezvoltarea instrumentelor necesare restabilirii ordinii de drept.
Legea privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Române întăreşte competenţele
acesteia de participare potenţială la operaţiunile internaţionale. Trebuie menţionat faptul că cele
două scenarii prevăzute în cadrul gestionării civile a crizelor (substituire şi întărire) a PESA au fost
reconsiderate de către legislaţia română în avantajul competenţelor Jandarmeriei Române.
Pregătirea şi specializarea continuă a structurilor şi personalului Jandarmeriei Române sau concretizat într-o serie de cursuri şi seminarii, interne şi internaţionale la care au participat atât
cadre, cât şi structuri constituite. Aceste activităţi au fost sprijinite de către partenerul tradiţional,
Jandarmeria Naţională Franceză.
Forţele de poliţie cu statut militar constituie partea integrală şi adeseori cea mai vizibilă a
unui grup de răspuns în operaţiile de stabilitate.
Ele au un caracter special în virtutea faptului că ONU, UE, NATO sau altă organizaţie
internaţională le-au autorizat să aplice în practică voinţa comunităţii internaţionale. Se consideră că
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majoritatea forţelor militare sunt capabile să ducă operaţii independente în medii ostile şi
îndepărtate.
Operaţiile de stabilitate se desfăşoară adesea, în medii mai mult sau mai puţin caracteristice
războiului. Identitatea beligeranţilor poate fi nesigură şi diferenţele dintre o operaţie specifică şi un
plan de campanie pot fi mai greu de definit decât ar fi în caz de război.
Pe de altă parte, relaţia dintre operaţiile specifice şi obiectivele politice poate să fie mai
sensibilă, mai directă şi mai transparentă.
Forţele de poliţie cu statut militar implicate în operaţii de stabilitate pot să nu întâlnească
armate mari de profesionişti şi nici chiar grupări organizate care să fie subordonate unei anumite
ierarhii.
În schimb, este posibil ca forţa predominantă pe care o vor întâlni să fie constituită din
grupări fără o organizare precisă, cu terorişti sau cu alte elemente aflate în conflict.
Aceste elemente vor încerca să valorifice percepţiile asupra insatisfacţiei şi lipsei de
drepturi cetăţeneşti ale populaţiei.
Pentru elaborarea unor politici şi strategii, care au în vedere proiecţia forţei, este nevoie, în
primul rând, de voinţă şi co-participare politică.
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EVOLUŢII ALE ORGANIZAŢIILOR MILITARE
ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Dr. Gheorghe NICOLAESCU*∗
Maria Cristina BANCIU∗∗
În gestionarea stării de securitate a naţiunii sunt implicaţi doi factori: factorul politic şi
factorul miliatr. Având în vedere problematica abordată, ne vom limita la a preciza că rolul
factorului politic este acela de a crea un sistem politic sau un sistem legitim însărcinat, pe de o
parte, cu menţinerea ordinii în societate sau, uneori, cu transformarea acesteia1, iar pe de altă parte,
cu gestionarea stării de securitate în contextul relaţiilor internaţionale.
În ceea ce priveşte factorul militar, denumit generic armata sau forţele armate, acesta se
individualizează în cadrul naţiunii şi fiinţează, în virtutea unei raţiuni sociale, concretizată în
mileniile de existenţă sub diferite forme. “Orice naţiune îşi clădeşte organizaţia militară din două
motivaţii:
• Prima, de natură funcţională (instituţională, organizaţională) – pentru a identifica, a
preveni şi a respinge agresiunile / pericolele potenţiale sau reale la adresa valorilor şi
intereselor sale, deci pentru a contribui la menţinerea sau refacerea stării de securitate a
naţiunii;
• A doua, de natură socială – pentru a asigura relaţia cu forţele sociale, cu ideologiile şi cu
celelalte instituţii şi organizaţii cu funcţii gestionare în cadrul naţiunii.”2
1. Procesele globalizante care pot să particularizeze evoluţiile
în funcţionarea şi reproducerea organizaţiilor militare
Unul din aspectele esenţiale cu referire la globalizare este acela că existenţa sa nu este de
dată recentă, la originile sale aflându-se primele contacte dintre diferite civilizaţii. Percepută, relativ
târziu, “ca o lărgire, aprofundare şi accelerare a interconectării la scară mondială în toate
aspectele vieţii sociale”3 datorită dezvoltării telecomunicaţiilor şi mijloacelor de informare în masă,
globalizarea circumscrie, astăzi, un set de procese sociale în plină desfăşurare, de neocolit şi
ireversibile, care implică un ansamblu de transformări extinse la nivelul întregii lumi şi manifeste în
interiorul unor multiple domenii: economic, politic, militar, cultural, ecologic etc.
În continuare ne vom referi succint la ceea ce presupune globalizarea militară.
Astăzi se poate afirma că toate statele lumii contribuie, evident în proporţii diferite, la o
anumită ordine mondială. Cu alte cuvinte, prin globalizare militară desemnăm procesul ce
încorporează extensiunea şi intensitatea sporită a legăturilor militare dintre unităţile politice, dar şi
impactul inovaţiilor tehnologice asupra domeniului militar. Astfel, pot fi evidenţiate trei faţete
diferite care susţin globalizarea militară:
• extensiunea globală a sistemului războiului;
• dinamica armamentului;
• geoguvernarea violenţei organizate4.
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Agresiunea militară bazată pe violenţă a constituit, până la războiul din Vietnam, principala
modalitate de agresare a naţiunilor în vederea cuceririi şi controlului acestora. Concomitent cu acest
tip de agresiune, subordonate însă acesteia, erau desfăşurate şi acţiuni economice, diplomatice,
psihologice, informaţionale etc.
Actualmente, asistăm la schimbarea paradigmei războiului clasic, determinată de fluidizarea,
relativizarea tot mai pronunţată a distincţiei dintre violenţă şi non-violenţă, interferenţa dintre
termeni înregistrând inclusiv fenomene şi tendinţe de substituire a acestora. Altfel spus, scopuri
promovate în mod tradiţional prin instrumente ale violenţei sunt insinuate şi susţinute prin căi nonviolente (sau dacă nu non-violente, cel puţin non-armate).
Argumentele succint prezentate justifică preocuparea permanentă a oamenilor pentru
dezvoltarea unei culturi de securitate în măsură să faciliteze comunicarea la nivel intern şi extern, în
scopul contracarării eficiente a oricăror ameninţări la adresa stării de securitate a naţiunilor.
“Pacea – sublinia marele diplomat român Nicolae Titulescu – nu este decât un cuvânt
zadarnic, dacă nu este clădită pe unica temelie ce poate susţine o pace durabilă şi al cărei nume
este securitatea.” 5 De aceea, după fiecare conflict major, de regulă, statele sau coaliţiile
învingătoare au imaginat şi au încercat să impună o formulă de organizare a securităţii care, pe cale
de consecinţă, a determinat o anumită arhitectură a graniţelor şi constituirea de instituţii politice şi
politico-militare transnaţionale care să asigure securitatea. Realizând o analiză din perspectivă
istoriografică a acestei problematici, istoricul Gh. I. Brătianu ajungea la concluzia că, din timpurile
cele mai vechi până în pragul actualităţii, pot fi identificate două formule, care au alternat în
funcţie de filosofia care a dominat la un moment dat principiile şi normele care erau acceptate
pentru comportamentul statelor în relaţiile internaţionale. Diferenţiind cele două formule, autorul
aprecia că “una este formula organizării păcii prin ierarhie, prin precumpănirea mai mult sau mai
puţin accentuată, mai mult sau mai puţin radicală a unei puteri, a unui stat, cealaltă este formula
organizării păcii prin federaţiune, prin înţelegere între mai multe puteri care caută, pe un principiu
de paritate, să organizeze viaţa popoarelor.”6
La începutul anilor ’50, John Hertz lansează sintagma dilema securităţii, aceasta fiind
reluată şi aprofundată de către Robert Jervis în ceea ce a denumit modelul spiralei. Prezentat în
unul din cele mai importante articole din domeniul relaţiilor internaţionale, Cooperation under the
Security Dilemma, acesta explică cum este posibil ca “într-un sistem internaţional anarhic, state cu
obiective fundamental compatibile sfârşesc totuşi în competiţie şi război. Dilema securităţii există
când multe din mijloacele prin care un stat încearcă să-şi mărească securitatea scad securitatea
celorlalte. (…) Deşi statele există într-un context internaţional anarhic care nu variază, poate fi
identificată o variaţie semnificativă în atractivitatea faţă de mijloacele de cooperare sau de
competiţie, premisele ajungerii la un nivel înalt de securitate sau la probabilitatea unui război.”7
Actualmente, putem constata că devin preponderente acţiunile de “descurajare a violenţei”
în raport cu cele de “declanşare şi folosire a violenţei”, fiind relevante pentru această tendinţă
frecventele misiuni de stabilire şi sprijin organizate sub egida unor organizaţii transnaţionale
specializate în monitorizarea şi menţinerea stării de securitate globală. Ea este rezultatul
restructurării profunde a mediului de securitate european şi mondial, analizele întreprinse de
numeroşi analişti evidenţiind o serie de evoluţii posibile, cum ar fi:
• conturarea, pe termen mediu şi lung, a unui sistem de putere tripolar – America de Nord, Europa
şi Asia de sud-est, care va înlocui realitatea actuală a unei singure superputeri;
• paralel cu existenţa celor trei poli mondiali de putere, se vor constitui şi dezvolta o serie de
formaţiuni, structurate după criterii etnico-religioase şi dominate de clanuri mafiote, care vor
tinde să pună mâna pe pârghiile economico-financiare şi să se substituie puterii oficiale;
globalizarea va facilita transformarea acestor structuri în formaţiuni “suprastatale” şi
transnaţionale;
5
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polul european de putere va cunoaşte o dezvoltare economică modernă, dar constantă. Europa
va tinde către un nou tip de federaţie a regiunilor în care statele se vor menţine, dar îşi vor
pierde multe din funcţiile actuale.
În concluzie, întrucât “lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul
globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil”8, orice încercare a actorilor internaţionali, în
speţă naţiunile, de a se izola echivalează cu alegerea unei căi ce duce sigur la eşec. Totuşi, în multe
privinţe, globalizarea, în general, dar mai ales globalizarea militară este un proces contradictoriu şi
posibil generator de noi tensiuni la scară mondială. Polarizările sociale, poluările existente ca
urmare a utilizării fără precauţii a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, amplificarea presiunilor
migratorii, noile forme de manifestare a criminalităţii sunt doar câteva din consecinţele perverse ale
fundamentării proceselor globalizante pe interpretări nesatisfăcătoare ale existenţei sociale.
2. Evoluţii în organizaţiile militare
În prezent, în plan european se manifestă două tendinţe antagoniste: una de “accelerare a
procesului de integrare politică, economică şi în planul securităţii în structurile europene şi
euroatlantice şi edificarea Europei nedivizate”9 şi cea de a doua, caracterizată de apariţia unor
riscuri şi ameninţări care se concretizează într-o gamă de crize interne, cu caracter social, etnic,
religios, economic şi de reaşezare a intereselor interstatale. Era firesc, ca în acest context social, să
se producă anumite reconsiderări ale strategiilor naţionale de securitate. Astfel, începând cu anul
2001, în SUA şi în majoritatea statelor europene problematica a fost supusă dezbaterii publice,
societatea civilă şi comunitatea ştiinţifică având contribuţii esenţiale la conturarea unor noi
orizonturi de abordare. Principala concluzie rezultată a fost aceea că analiza corectă a mediului
internaţional este cu atât mai greu de întreprins, cu cât acesta devine mai neliniar. Această
dificultate este semnalată de Robert Jervis în alocuţiunea sa Complex Systems: The Role of
Interaction prin afirmaţia: “nu deţinem tehnici pentru analizarea simultaneităţii evenimentelor în
modalităţi cuprinzătoare de identificare a intercondiţionărilor existente şi a buclelor de feedback.”10
Deşi dificile, căutările cercetătorilor în domeniul securităţii s-au concretizat în anumite
modele teoretice, din care prezentăm două: comunitatea de securitate şi comunitatea prin
cooperare.
a) Comunitatea de securitate (Community Security)11
Această noţiune a fost lansată de Karl Deutsch, în 1957, în încercarea de a aexplica evoluţia
unei “comunităţi de securitate pluralistice” în cadrul cărei statele împărtăşesc “aşteptarea unei
schimbări în pace”. Comunitatea de securitate este definită ca rezultat al unui proces îndelungat de
cooperare în domeniul securităţii, între două sau mai multe state. Statele dintr-o comunitate de
securitate se aşteaptă ca celelalte state să nu folosească ameninţările cu forţa militară ca pe un
mijloc de rezolvare a diferendelor. O astfel de comunitate dezvoltă, prin schimburi şi comunicare,
valori şi norme comune statuate prin convenţii, tratate, declaraţii, protocoale etc.
b) Modelul “Securitate prin cooperare” (Cooperative Security Model)12
Securitatea prin cooperare reprezintă un sistem strategic care se formează în jurul unui nucleu de
state democratice, între care există strânse legături concretizate în alianţe sau instituţii cu caracter
formal sau informal. În cadrul alianţelor sau instituţiilor sunt acceptate valori comune şi
cooperarea economică, politică şi pentru apărare.
În sistemul de securitate prin cooperare, obiectivele de securitate naţională ale fiecărui stat
sunt realizate la nivelul a patru inele de securitate:
8
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securitate individuală – implică promovarea şi protejarea drepturilor omului în cadrul
teritoriului naţional;
• securitate colectivă – presupune menţinerea păcii şi stabilităţii în spaţiul comun al statelor
semnatare ale tratatului; este o obligaţie politică asumată reciproc de către statele membre,
constând în garantarea protecţiei comune: orice act de agresiune din partea unui stat sau a unui
grup de state din cadrul oraganizaţiei va fi oprită, prin forţă dacă este nevoie, de celelalte state
membre;
• apărare colectivă – impune protecţia reciprocă împotriva unei agresiuni externe;
• promovarea stabilităţii – presupune promovarea activă a stabilităţii în alte spaţii în care
conflictele ameninţă securitatea realizată în cel de-al treilea inel, folosindu-se mijloace politice,
economice, informaţionale şi, dacă este necesar, militare.
Securitatea prin cooperare este un sistem care contribuie la eliminarea războiului, care nu
este neapărat îndreptat împotriva unui anumit stat sau grup de state. Acest sistem se construieşte cu
efortul comun al statelor participante, organizaţiilor internaţionale ori actorilor non-statali, cu
scopul de a proteja starea lor de securitate prin răspunsuri adecvate la ameninţările sau provocările
comune. Una din premisele cooperării pentru securitate este că securitatea este indivizibilă şi este
rezultatul efortului comun.
Pentru statul român, destrămarea sistemului echilibrului de putere mondial bazat pe
principiul bipolarităţii şi trecerea la o nouă arhitectură de securitate internaţională au implicat
conştientizarea următoarelor aspecte relevante pentru starea de securitate a naţiunii:
• “conceptul de apărare nu mai este pertinent, este prea îngust, distrage atenţia de la noile
genuri de pericole şi de la necesitatea unor abordări care să facă posibilă evitarea oricăror
situaţii limită, nu doar descurajarea agresiunilor militare;
• naţiunile suportă agresiuni informaţionale, dar şi energetice (financiare şi economice, dar şi
militare), în modalităţi tot mai sofisticate, care vizează, îndeosebi, acele elemente ce le întreţin
capacitatea de reproducere”;
• dacă agresiunile informaţionale devin preponderente, se impune renunţarea la concepţiile
doctrinare de apărare sau securitate, (produse ale unor modalităţi ideologice de gândire) şi
elaborarea unor “strategii de securitate concepute în funcţie de metode capabile să modeleze
ansamblul variabilelor relevante pentru starea naţiunilor, pentru capacitatea lor de
reproducere.”13
Din perspectiva asigurării securităţii, România nu mai este singură. Ca membră NATO, ţara
noastră se bazează pe forţa aliaţilor în apărarea teritoriului şi a intereselor naţionale, participă la
efortul colectiv de apărare şi îşi îndeplineşte angajamentele militare asumate. Pentru aceasta, se
impun cu stringenţă realizarea şi menţinerea unei capacităţi militare adecvate, care să răspundă pe
deplin misiunilor ce revin armatei în noul context geostrategic. Acest fapt presupune, în mod
inevitabil, definirea exactă a corelaţiei apărare naţională – apărare colectivă, stabilirea
determinărilor impuse de această corelaţie pentru sistemul militar, în ansamblu, şi pentru fiecare
element al acestuia, precum şi a implicaţiilor acestor determinări.
Teoretic, apărarea naţională reprezintă “(…) totalitatea măsurilor şi acţiunilor adoptate şi
desfăşurate de autorităţile constituţionale ale statului român în timp de război, în scopul garantării
suveranităţii naţionale, interdependenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi a
democraţiei constituţîonale”.14
Dintre principalele atribute şi elemente de conţinut ale apărării naţionale amintim:
• stabilirea de alianţe politico-militare;
• adoptarea doctrinei şi a strategiei militare naţionale;
• stabilirea valorii, a structurii şi înzestrării forţelor militare active şi teritoriale;
• pregătirea teritoriului, a economiei şi populaţiei pentru apărare;
13
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conducerea şi executarea nemijlocită a operaţiilor de apărare a teritoriului naţional, a
independenţei şi suveranităţii naţionale a ţării, precum şi a ordinii constituţionale în cadrul
statului de drept.
Privind conţinutul sintagmei apărare colectivă, aceasta este definită prin “(…) totalitatea
măsurilor luate şi a acţiunilor întreprinse de structurile militare interaliate pentru întârzierea,
oprirea sau respingerea agresorului”15. Articolul 5 din Tratat reprezintă esenţa apărării colective
a Alianţei, care prevede asigurarea de garanţii de securitate pentru aliaţi.
Prin aderarea României la NATO se certifică apartenenţa acesteia la conceptul de apărare
colectivă, care presupune noi misiuni, responsabilităţi şi obligaţii.
Referindu-ne la corelaţia apărare naţională – apărare colectivă, un prim aspect ce trebiue
subliniat este interferenţa dintre cele două concepte, care derivă atât din integrarea teritoriului
naţional al României în zona de acoperire a prevederilor articolului 5 al Tratatului de la
Washington, cât şi din comunitatea de interese existentă între România şi Alianţă, ca structuri
politico-militare.
Complementaritatea şi interdependenţa celor două sintagme sunt date de raporturile
reciproce dintre elementele capabilităţilor militare ale membrilor Alianţei. Aceasta face ca o
Românie puternică, în primul rând militar, dar înainte de toate, economic şi politic, să contribuie la
tăria organismului integrat, după cum şi puterea mai mare a acestuia aduce un plus de securitate
pentru ţara noastră. De asemenea, o strategie politico-militară corespunzătoare, aplicată de către
statul român, poate avea efecte benefice pentru securitatea celorlalţi membri, după cum aplicarea
unor măsuri adecvate de către ţările membre poate avea un efect favorabil asupra securităţii
României.strâns legat de acest ultim aspect se impune să vorbim de existenţa unui raport de
incluziune şi integrare, apărarea naţională înscriindu-se, prin aspectele sale de bază, în cadrul
apărării colective, ca element al acesteia. În acest sens, România trebuie să-şi armonizeze şi să-şi
adapteze permanent conţinutul obiectivelor şi al direcţiilor de îndeplinire a scopurilor fundamentale,
în funcţie de evoluţiile şi schimbările produse în mediul internaţional de securitate. Principiul
efortului colectiv în apărarea spaţiului integrat al Alianţei se regăseşte în aranjamente practice
care dau posibilitatea aliaţilor de a se bucura de avantajul politic, militar şi de resurse al apărării
colective şi de a preveni renaţionalizarea politicilor de apărare, fără a-i lipsi pe aliaţi de
suveranitatea lor. Aceste aranjamente se bazează pe:
• proceduri speciale pentru consultanţă;
• o structură militară integrată;
• acorduri de cooperare a forţelor, finanţare şi planificare operaţională comune;
• formaţiuni multinaţionale;
• standarde şi proceduri comune;
• doctrine şi echipamente mixte etc.
În acest sens, evidenţiem faptul că integrarea României în structurile NATO aduce
modificări semnificaţiei conceptului de apărare naţională, regulile Alianţei creând obligaţii sporite
pentru ţara noastră. Astfel, fără a exclude în mod absolut ideea ducerii războiului de apărare
naţională prin forţe proprii în situaţii excepţionale, situaţii-limită şi numai pentru perioade scurte,
se pune accentul pe apărarea concepută ca rezultat al efortului comun interaliat, cu prevenirea
agresiunii drept atu al acesteia.
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EVOLUŢIA STATULUI ROMÂN ÎN RAPORT CU EXISTENŢA
ŞI DEZVOLTAREA COMUNICAŢIILOR DE STAT
Marcel OPRIŞ∗
The Romanian society is undergoing an assembly of deep political, economic, social and cultural
transformations that influence life of us all.
According to its development level, its goals and the difficulties of transition from a type of social system to
another, Romania has been focusing all this time on concerted reforms in order to enhance its stability, reform stage
and integration level required by the latest political, economic and social trends worldwide.
At the same time, the transformations inherent in a society undergoing transition overlapped the changes in
vision that regard people’s way to communicate, nowadays being able to talk about the so-called ‘IT Society’, which is
a knowledge-based one.
To particularize Romania’s situation within the current context, this type of society will definitely depend upon
the performance of the nation’s critical infrastructure, such as the systems of power production, transportation and
distribution, the telecommunication systems, banking system, air, naval, railway and road systems. All these systems
will be more and more accessed both from within and outside national boundaries and will have a paramount role in
redefining the national security doctrine as well.
Within the evolution taking place in telecommunications, the IT is a field of unprecedented development rates
in Romania the two concepts thus being obviously interdependent and complementary, in certain sub-domains reaching
the overlapping point, as they were created to meet one of society’s fundamental requirements: the need to
communicate.
In this respect, state-owned communication systems hold an important and particular role by means of the
concept developed.

Introducere
Societatea românească se află în mijlocul unor profunde transformări politice, economice,
sociale şi culturale. Acest ansamblu de transformări afectează viaţa fiecăruia dintre noi.
Modificarea unei orânduiri sociale prin schimbarea regimului politic, în speţă tranziţia de la
o societate condusă, coordonată şi supravegheată în mod totalitar la o societate de esenţă raportată
la autodeterminare, libertate de expresie şi mod de organizare, democratic, unde statul, având bine
integrată separaţia între puterile sale, nu are decât un rol coordonator, diriguitor, de politică, singura
pârghie de intervenţie fiind forţa proprie de coerciţie, aplicabilă în cazuri bine determinate şi
delimitate, a reprezentat o evoluţie socială majoră, evoluţie care nu s-a realizat imediat, societatea
umană trebuind să înveţe în a aplica noile reguli ale jocului, noile concepte, fundamente şi idei.
În concordanţă cu nivelul său de dezvoltare, cu obiectivele şi dificultăţile tranziţiei de la un
tip de orânduire la altul, România s-a concentrat în această perioadă pe esenţa unor reforme
concertate, pentru a-şi îmbunătăţi stabilitatea, stadiul reformelor şi nivelul de integrare cerut de
noile tendinţe politice, economice şi sociale la nivel internaţional.
În acelaşi timp, transformările inerente unei societăţi în tranziţie s-au suprapus cu
modificările structurale de viziune în modul de a comunica dintre oameni, astăzi putând vorbi de
aşa-zisa Societate Informatică, o societate a cunoaşterii.
Particularizând cazul României, în contextul actual, acest tip de societate va depinde cu
siguranţă de performanţele infrastructurilor critice ale ţării, de exemplu sistemele de producere,
transport şi distribuţie a energiei, sistemele de telecomunicaţii, sistemul bancar, sistemele de
transport aerian, naval, pe cale ferată şi pe cale rutieră, sisteme care vor putea fi tot mai mult
accesate din interiorul graniţelor naţionale, dar şi din afara acestora, având un rol primordial şi în
redefinirea doctrinei de securitate naţională.
În cadrul acestor evoluţii, s-a aflat şi se află şi domeniul comunicaţiilor, un domeniu
determinat de o dinamică de dezvoltare nemaiîntâlnită până acum în România, singura creştere mai
accentuată fiind reprezentată de domeniul IT, cele două concepte fiind în acest moment într-un
stadiu clar de interdependenţă şi complementaritate, în anumite subdomenii ajungându-se până la
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punctul de a se confunda, create fiind pentru îndeplinirea unei necesităţii fundamentale a societăţii:
nevoia de comunicare.
Între acestea un rol important, particular prin conceptul dezvoltat, îl reprezintă comunicaţiile
de stat. Pentru a putea analiza problematica comunicaţiilor de stat, trebuie să analizăm şi evoluţia
statului, a nevoilor sale de comunicaţii.
I. Evoluţia statului român
Din punct de vedere semantic, noţiunea de stat s-a format din verbul latin statuo, care
înseamnă a pune, a aşeza, a întemeia. Sintagma status civitas exprima în Imperiul Roman modul de
guvernare a Cetăţii. Romanii au acordat cuvântului status o semnificaţie politică, adăugându-i
determinativul res publica, adică lucrul public. Res publica definea însă şi ideea de conducere a
vieţii publice sau a statului. Aşadar, status rei publicae însemna pentru magistraţii şi poporul roman
starea lucrurilor publice sau, altfel spus, situaţia conducerii vieţii publice. Romanii au folosit două
noţiuni referitoare la stat, şi anume, res publica (pentru perioada când statul roman a fost organizat
sub forma unei republici) şi imperium pentru perioada imperiului (dominatului). Pentru acelaşi tip
de organizare politică a unei colectivităţi umane, grecii foloseau denumirea de polis[16].
1.1. Definirea noţiunii de stat
Ca fenomen social complex, statul este studiat de mai multe discipline, din mai multe
perspective. El este indisolubil legat de fenomenul social numit drept, de aceea şi problematica
statului interferează cu cea juridică. După cum afirma Mircea Djuvara, realitatea cea mai
pasionantă de studiat în ştiinţa juridică este statul.
În accepţiunea sa curentă, statul reprezintă forma normală de organizare a societăţii politice,
el este puterea politică instituţionalizată (deoarece există în societate şi alte tipuri de puteri, precum
există şi putere politică neinstituţionalizată). În alte accepţiuni, statul reprezintă puterea centrală în
opoziţie cu cea locală, după cum el desemnează guvernanţii în opoziţie cu cei guvernaţi, adică
ansamblul puterilor publice (în opoziţie cu societatea civilă). Sintetizând toate aceste accepţiuni,
statul este puterea politică organizată (instituţionalizată) asupra unei populaţii pe un anumit
teritoriu. Puterea, populaţia şi teritoriul sunt elemente determinante pentru existenţa statului.
Se pot enumera următoarele trăsături caracteristice ale puterii de stat:
1. Puterea decurge din autoritate, adică din posibilitatea legitimă de a comanda şi a
transmite ordine, corelată cu obligaţia celui guvernat de a se supune comenzilor. Am spus că în
societate pot exista şi există şi alte tipuri de puteri decât cea de stat, deci şi alte tipuri de autoritate.
De fapt, puterea de stat a apărut ultima în ordine cronologică. La început a luat fiinţă autoritatea
părintească, exercitată asupra celorlalţi membri ai familiei de către tată (pater familias – în dreptul
roman). De asemenea s-a manifestat autoritatea stăpânului asupra sclavului, cea a patronului asupra
salariatului etc. Apare şi puterea politică personificată în şeful de clan, gintă, trib etc. Cu timpul
autoritatea se desprinde de persoana care o exercita şi a cărei legitimitate, în sens juridic, decurgea
din meritele sale personale, constituindu-se ca o realitate distinctă de ea şi abstractă totodată.
Aceasta constă acum într-un aparat complex, o maşinărie, un ansamblu de organe şi instituţii.
În acest sens, se poate concluziona că statul este o instituţie.
2. Puterea este o putere politică, politica fiind ştiinţa guvernării statelor. Ceea ce
interesează aici este distincţia dintre guvernanţi şi guvernaţi, adică între cei ce comandă şi cei ce se
supun. Cât priveşte caracterul acestei puteri politice (despotic, democratic, liberal, monarhic,
republican etc.), acesta rezultă din modul de dobândire şi de exercitare a tipului de putere şi depinde
de factori multipli.
3. Organizarea acestei puteri este bine determinată, coerent instituţionalizată fiind o
putere de comandă, prin instituirea de dispoziţii imperative (corelativ legate de forţa coercitivă a
statului).
4. Puterea este unică în sensul că deţine monopolul violenţei legitime (constrângerii,
forţei coercitive a statului). Şi alte puteri pot dispune la un moment dat de forţa de constrângere în
[16]
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sens juridic dar, dacă aceasta nu este permisă şi delegată de puterea de stat nu este legitimă fiind o
putere de facto.
5. Cea mai importantă trăsătură este aceea că puterea este suverană, unică în interiorul
graniţelor, necunoscând nici o altă putere care s-o concureze pe plan politic (supremă) şi
independentă faţă de alte puteri exercitate pe teritoriul altor ţări. Aspectul exterior al suveranităţii nu
este însă absolut, orice stat putându-se supune, voluntar sau nu, unor norme emanând de la
comunitatea internaţională.
6. Puterea are vocaţia globalităţii, vocaţie care decurge din unicitatea ei, fiind suverană
în toate domeniile şi sub toate aspectele.
Statul nu poate fi conceput fără o populaţie, puterea exercitându-se asupra oamenilor şi nu
asupra lucrurilor. Populaţia este alcătuită din proprii cetăţeni, persoane legate de puterea respectivă
printr-un anumit statut care reprezintă un ansamblu de drepturi şi obligaţii specifice, cetăţeni străini,
persoane legate prin propriul statut de puterea altor state şi apatrizi (sau cetăţeni ai lumii), persoane
cu un statut ce nu implică cetăţenia niciunui stat.
În acelaşi context, se poate afirma că puterea nu s-ar putea exercita fără să existe un teritoriu
bine delimitat, delimitarea făcându-se prin frontiere stabilite de comun acord cu ţările vecine şi cu
factorii internaţionali de decizie.
Statul este alcătuit dintr-un ansamblu de organe şi instituţii prin intermediul cărora îşi
exercită funcţiile în societate. Acest mecanism s-a constituit şi se constituie în funcţie de realităţile
economice, social-politice, ideologice din ţara respectivă. În epoca modernă, în lupta împotriva
arbitrariului feudal, diferiţii gânditori s-au străduit să conceapă o formă de stat care să prevină
exercitarea abuzivă a puterii guvernanţilor. Astfel, a apărut teoria separaţiei puterilor, în Anglia
John Locke, în Franţa, Montesquieu – Spiritul Legilor, concepţie potrivit căreia într-un stat diferitele
sale funcţii trebuie să fie separate: după Locke ar exista numai puterea legilor şi executivă,
Montesquieu adăugând-o şi pe cea judecătorească.
Într-un regim democratico-liberal, puterea legislativă (compusă din reprezentanţi ai
poporului, aleşi într-o ţară democratică) are ca rol edictarea legilor, ca norme supreme într-un stat.
Puterea executivă, incluzând guvernul şi eventual şeful statului, la vârf, este însărcinată cu
traducerea în practică a legilor. În sfârşit, puterea judecătorească este investită cu soluţionarea
conflictelor ce apar în societate. Aceasta e o viziune schematică, în epoca modernă adăugându-se şi
alte sarcini pentru fiecare putere, după cum se pot adăuga şi alte puteri: de exemplu, executivul
poate fi abilitat cu adoptarea de acte cu valoare legislativă sau chiar însărcinat cu rezolvarea unor
litigii specifice (prin organele sale specializate), puterea judecătorească poate să aibă ca rol
adoptarea de măsuri de protecţie pentru diverse categorii (minori, bolnavi psihic etc.) Executivul
poate dizolva legislativul, numind membrii puterii judecătoreşti şi poate exercita un control
administrativ asupra lor. În fine, justiţia controlează actele executivului (inclusiv cele
jurisdicţionale) pe calea contenciosului administrativ şi pe cele ale legislativului pe calea controlului
de constituţionalitate.
Se poate observa că nu există o perfectă egalitate între cele trei puteri principale din punct de
vedere al atribuţiilor şi al controlului, ci, mai degrabă, un echilibru necesar.
Puterea executivă este dezvoltată într-o mulţime de organe la nivel central şi local, un aparat
de specialitate menit să asigure realizarea activităţii de stat, denumit fiind şi administraţie de stat.
În administraţia de stat sunt atraşi din ce în ce mai mulţi experţi, specialişti în diverse
domenii, denumiţi tehnocraţi (ceea ce face ca şi aparatul administrativ să fie numit tehnocratic).
Şi puterea judecătorească e structurată într-un sistem piramidal, instanţele funcţionând la
nivel de localitate, judeţ, eventual regiuni geografice şi având în vârf o instanţă supremă.
Singura putere cu caracter de unicitate este puterea legislativă (Parlament, Adunare
Naţională etc.)
Statul nu e un scop în sine, el este un instrument pentru organizarea şi conducerea societăţii
în serviciul acesteia, în conformitate cu orientarea majoritară la un moment dat. Rolul statului diferă
de la epocă la epocă şi de la societate la societate în funcţie de valorile specifice. Democraţia
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liberală presupune că statul serveşte individul, libertăţile şi drepturile lui precum şi comunitatea în
ansamblul ei.
Statul poate avea, în cadrul său, funcţii interne şi funcţii externe. În cadrul funcţiilor interne
se disting funcţia politico-juridică ce constă în elaborarea şi aplicarea de norme juridice şi cea
social-economică, cu rolul de a proteja anumite categorii sociale, de a reglementa relaţiile din
domeniul economic în scopul prevenirii tensiunilor sociale, precum şi cu un rol cultural, educativ,
sportiv etc.
Funcţia externă implică participarea statului pe plan internaţional în relaţiile cu alte state
sau cu organizaţii internaţionale, atât pentru rezolvarea unor probleme proprii cât şi generale ale
umanităţii sau ale unei regiuni geografice.
Definind astfel statul, se poate conchide că acesta reprezintă forma instituţionalizată de
organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric şi localizată geografic pe un
anumit teritoriu, în care un grup de indivizi, deţinând, în virtutea suveranităţii poporului şi ca
expresie a voinţei acestuia, ori ilegitim, prerogativele şi instrumentele exercitării autorităţii
publice, ale elaborării şi aplicării normelor de convieţuire socială, exprimă şi apără interesele
fundamentale ale statului şi ale naţiunii şi impune voinţa acestora ca voinţă general-obligatorie[17].
1.2. Succintă prezentare a evoluţiei României ca organizare istorico-statală
La începutul mileniului al doilea, când Epoca Paleoliticului făcea loc Epocii de Bronz,
triburile tracice de origine indo-europeană se stabileau alături de populaţia care deja trăia în bazinul
carpato-balcanic. De pe vremea tracilor, se poate vorbi de un fenomen neîntrerupt de creare a
poporului român.
În prima parte a primului mileniu înainte de Christos, în zona carpato-danubiano-pontică un
grup al tracilor de nord s-a individualizat – daco-geţii. Iniţial, a fost acelaşi popor, singura diferenţă
dintre daci şi geţi fiind zona în care locuiau ei: dacii - în mare parte, locuiau in munţi şi pe platoul
Transilvaniei, geţii - în câmpiile Dunării.
Burebista (82 - până în jur de 44 î.Ch.), a reuşit să unească triburile geto-dacice pentru prima
dată, creând un regat puternic şi întins, care, pe vremea când suveranul dac îi oferea sprijin lui
Pompei împotriva lui Cezar (anul 48 î.Ch.), se întindea de la Beskit, în nord, bazinul Dunării
mijlocii, în vest, râul Tiras (Nistru) şi ţărmul Mării Negre, în est, până la munţii Balcani, în sud.
Dacia s-a aflat în apogeul puterii sale socio-politico-militare sub regele Decebal (87-106
d.Ch.). După o primă confruntare, pe timpul domniei lui Domiţian, (87-89 d.Ch.), s-au impus cu
necesitate două războaie pentru Imperiul Roman (101-102 d.Ch. si 105-106 d.Ch.), pentru ca, în
culmea gloriei sale, împăratul Traian (98-117 d.Ch.), să-l învingă pe Decebal şi să-i transforme
regatul într-o provincie romană numită Dacia.
După scindarea Imperiului Roman în timpul domniei împăratului Teodosiu al II-lea (395
d.Ch.), populaţiile romanizate din Dacia au rămas în sfera de influenţă a Imperiului Bizantin, trăind
mai mult în spiritul vechilor romani şi supravieţuind împrejurărilor grele din timpul valurilor
succesive ale popoarelor migratoare. La vremea când simbioza etno-culturală dintre daci şi romani a
fost realizată, (finalizată în sec. VI-VII prin formarea poporului român), între sec. II şi IV, dacoromanii au adoptat ca religie creştinismul în forma sa latină, poporul român nou creat pătrunzând în
istorie ca o naţiune creştină.
În secolele IV-XIII, poporul român a trebuit să facă faţă valurilor de popoare migratoare goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, pecinegii, cumanii, tătarii, popoare care au traversat teritoriul
României. Triburile migratoare au controlat acest spaţiu, din punct de vedere militar şi politic,
întârziind dezvoltarea economică şi socială a băştinaşilor şi formarea entităţilor statale locale.
Slavii, care s-au stabilit masiv în sec. VII la sud de Dunăre, au despărţit în două masa
compactă a românilor din zona carpato-danubiană: cei de la nord (daco-romanii), au fost separaţi de
cei de la sud, care s-au deplasat spre vestul şi sud-estul Peninsulei Balcanice (aromânii, meglenoromânii şi istro-românii).
[17]
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Începând cu secolul al X-lea, surse bizantine, slave, ungare şi, mai târziu, surse occidentale,
menţionează existenţa entităţilor statale ale populaţiei româneşti - cnezate şi voievodate - la început
în Transilvania (Gelu, Glad şi Menumorut) şi Dobrogea, apoi în sec. XII-XIII şi în teritoriile de la
estul şi sudul Carpaţilor (cnezatele lui Seneslau şi Litovoi).
O trăsătură specifică a istoriei românilor din Evul Mediu până în epoca modernă, este aceea
că aceştia au trăit în trei principate vecine, dar autonome - Valahia, Moldova şi Transilvania.
Acest fenomen, fără îndoială unic în Europa medievală, se prezintă ca un fenomen extrem
de complex. O serie de cauze ţin de esenţa societăţii feudale, dar sunt de asemenea şi factori
specifici. Printre ultimii, se pot menţiona existenţa imperiilor vecine puternice, care s-au opus
unificării entităţilor statale româneşti şi chiar au ocupat - pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă
de timp - teritoriile româneşti.
În ciuda rezistenţei cnezatelor şi voievodatelor româneşti, ungurii au reuşit în secolele X-XII
să ocupe Transilvania şi să o încorporeze regatului ungar (până la începutul secolului XVI, ca
voievodat autonom). În scopul de a consolida puterea lor în Transilvania, unde românii au continuat
să fie de-a lungul secolelor marea majoritate etnică, dar şi în scopul de a apăra graniţa estică şi
sudică a voievodatului, coroana ungară a recurs la colonizarea regiunilor de frontieră cu saşi şi
secui, în secolele XII-XIII.
În secolul XIV, odată cu declinul puterii imperiilor vecine (polonii, ungurii, tătarii), s-au
format o serie de state feudale şi în sudul şi estul lanţului muntos al Carpaţilor: Valahia (Ţara
Românească) sub Basarab I, în jurul anului 1360 şi Moldova, sub Bogdan I, în jurul anului 1359.
Regatele Poloniei şi Ungariei au încercat în secolele XIV şi XV să anexeze sau să subjuge
cele două voievodate, dar n-au reuşit.
În cea de-a doua jumătate a secolului XIV, o nouă ameninţare se abătea asupra teritoriilor
româneşti: Imperiul Otoman.
Singure sau în alianţă cu ţările creştine vecine, voievozii Mircea cel Bătrân (1386-1418),
Vlad Tepeş (1456-1462), Ştefan cel Mare (1457-1504) şi Iancu de Hunedoara (1441-1456) au dus
grele bătălii de apărare împotriva turcilor otomani, împiedicându-le expansiunea spre centrul
Europei.
Sfârşitul secolului XVI a fost dominat de personalitatea lui Mihai Viteazul acesta devenind
voievod al Ţării Româneşti în 1593, alăturându-se Ligii Creştine - o coaliţie antiotomană, iniţiată de
Papalitate şi de Imperiul Romano-German. A reuşit, după grele bătălii (Călugăreni, Giurgiu) să
dobândească independenţa ţării sale iar în 1600, pentru prima dată în istorie, a înfăptuit unificarea
tuturor teritoriilor locuite de români într-un singur stat, proclamându-se Prinţ al Ţării Româneşti, al
Transilvaniei şi al întregii Moldove. Situaţia internaţională era foarte complicată, marile puteri
vecine - Imperiul Otoman, Polonia şi Imperiul Habsburgic – fiindu-i ostile şi, după înfăptuirea
unirii, coalizându-şi forţele pentru a-l înfrange. Deşi uniunea în sine a fost de scurtă durată din
cauza asasinării domnitorului în anul 1601, actul unirii şi însemnătatea sa din punct de vedere
istoric şi politic au constituit simboluri pentru posteritate, fiind şi astăzi primele elemente de
reprezentare şi exemplificare a propăşirii statale a poporului român.
În secolul al XVII-lea, sub diferite forme, şi cu succese trecătoare, şi alţi prinţi au relansat
ambiţiosul program politic al lui Mihai Viteazul, încercând un front de uniune antiotomană format
din cele trei principate şi restaurarea unităţii Daciei antice, fără succes însă.
Imperiul Otoman, în încercarea de a-şi apăra vechile poziţii, a introdus în Moldova (1711) şi
Ţara Românească (1716) regimul fanariot, care a durat până în 1821, şi sub care Înalta Poartă
desemna în cele două principate domnitori greci, recrutaţi din Fanar, domnitori care erau consideraţi
supuşi ai imperiului. Aceasta a fost epoca în care controlul politic otoman şi exploatarea economică
a luat proporţii, la fel ca şi fenomenul de corupţie generalizată.
În secolul XVIII şi la începutul secolului XIX au avut loc uriaşe transformări economice şi
sociale, structurile feudale fiind profund erodate. Ideea naţională, ca pretutindeni în Europa, avea să
devină visul înalţător al intelectualităţii şi elementul de bază în planurile de viitor înfăptuite de
politicieni. Unirea unei părţi a clerului din Transilvania cu biserica catolică (biserica greco-
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catolică), realizată de casa de Habsburg între anii 1699-1701, a jucat un rol important în
emanciparea românilor transilvăneni.
Revendicările românilor din Transilvania au fost supuse atentiei Curţii din Viena, într-o
lunga petiţie, numită Supplex Libellus Valachorum Transsilvanae (1791), care însă n-a primit nici
un răspuns.
Problema renaşterii naţionale în Ţara Românească a fost exprimată în cadrul Revoluţiei
condusă de Tudor Vladimirescu (1821), care a izbucnit în acelaşi timp cu lupta Greciei pentru
libertate, revoluţii pornite în consonanţă cu amplele mişcări europene ce anunţau revoluţiile din
perioada 1830-1848.
Cu toate că trupele otomane şi ţariste au ocupat principatele dunărene în acelaşi an,
sacrificiile făcute de români au dus la abolirea regimului fanariot şi domnitorii pământeni au fost
din nou numiţi pe tronurile din Moldova şi Ţara Românească.
Sub Pavel Kiseleff, comandantul trupelor ruseşti care ocupau cele două principate româneşti
(1828-1834), au fost introduse Regulamentele Organice în Ţara Românească (1831) şi Moldova
(1832). Până în 1859, aceste regulamente au servit ca legi fundamentale (constituţii) şi au contribuit
la modernizarea şi omogenizarea structurilor sociale, economice, administrative şi politice. Prin
urmare, în prima jumătate a secolului XIX, Principatele Româneşti au început să se distanţeze de
lumea otomană orientală şi să îşi spună cuvântul în spaţiul spiritual al Europei de Vest.
Unirea şi independenţa, curentul revoluţionar al anului 1848 a atins şi principatele
româneşti, aducând în mijlocul scenei politice o serie de intelectuali străluciţi precum Ion Heliade
Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Simion Bărnuţiu, Avram Iancu şi alţii.
În Moldova tulburările au fost înăbuşite rapid, dar în Ţara Românească revoluţionarii au
condus practic ţara din iunie până în septembrie 1848.
În Transilvania revoluţia s-a prelungit până aproape la sfârşitul anului 1849. Acolo, liderii
unguri au refuzat să ia în consideraţie revendicările românilor şi au reuşit să anexeze Transilvania la
Ungaria. Guvernul ungar al lui Kossuth Laios a încercat să înăbuşe lupta românilor, dar s-a
confruntat cu rezistenţa armată a românilor în Apuseni sub conducerea lui Avram Iancu. Cu toate că
intervenţia brutală a armatelor otomane, ţariste şi habsburgice a fost încununată de succes în 18481849, valul de înnoire în favoarea ideilor democratice s-a răspândit peste tot în următoarea decadă.
Constituirea României moderne, evoluţia statului şi a societăţii se află sub semnul
obiectivelor revoluţiei de la 1848 şi al confruntării de idei între cele două grupuri politice: liberalii
şi conservatorii. Disputa a fost legată, mai ales, de „modelul” care trebuia preluat şi de ritmul
schimbărilor. Liberalii susţineau o occidentalizare rapidă, pe când conservatorii doreau o schimbare
lentă, în concordanţă cu tradiţiile româneşti. Obiectivele Revoluţiei de la 1848 vor constitui repere
ale evoluţiei viitoare.
Puternicul curent unionist existent în rândul românilor, precum şi interferarea intereselor
Marilor Puteri în sud-estul Europei au făcut unirea Principatelor Române să devină o problemă
europeană. Ea a fost discutată la Congresul de pace de la Paris (1856), care punea capăt Războiului
Crimeei (1853-1856). Cele 7 puteri prezente la Paris (Franţa, Anglia, Rusia, Imperiul Otoman,
Prusia, Regatul Sardiniei şi al Piemontului, Imperiul Habsburgic-devenit Imperiul Austro-Ungar
după uniunea personală a împăratului Francisc Josef I-1867) au avut atitudini diferite, dictate de
propriile interese: în favoarea unirii s-au pronunţat Franţa, Rusia, Prusia, Sardinia, Anglia, iar
împotrivă s-au declarat Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. Deciziile adoptate în Tratatul de
pace prevedeau intrarea Principatelor Române sub garanţia colectivă a puterilor europene, alegerea
(în Moldova şi Ţara Românească) a unor Adunări ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în
privinţa unirii, integrarea în graniţele Moldovei a 3 judeţe din sudul Basarabiei (teritoriu anexat de
Rusia în 1812), libertatea navigaţiei pe Dunăre etc.
Pentru înfăptuirea unirii Principatelor, românii au folosit cu abilitate calea plebiscitardiplomatică. Adunările ad-hoc, cuprinzând reprezentanţi aleşi din diverse categorii sociale, au
exprimat în 1857 voinţa de unire a Principatelor sub un principe străin şi au solicitat neutralitate
politică internaţională. Dar puterile europene întrunite la Paris în 1858 pentru a lua în discuţie
cererile Adunărilor ad-hoc, au adoptat o Convenţie care prevedea o unire formală: statul urma să se
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numească Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei, fiecare având domn şi înstituţii proprii; se
înfiinţau instituţii comune precum Comisia Centrală de la Focşani care elabora proiecte de legi în
interes comun, Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie etc. Se prevedeau şi principii de organizare şi
modernizare a viitorului stat (separaţia puterilor în stat, desfiinţarea privilegiilor de clasă, egalitatea
în faţa legii ş.a.).
Pentru înfăptuirea de facto a unirii Principatelor, a fost identificată de către intelectualitatea
română o soluţie care respecta Convenţia de la Paris. Astfel, Adunările elective de la Iaşi şi
Bucureşti au ales ca domn aceeaşi persoană, pe cunoscutul revoluţionar paşoptist Alexandru Ioan
Cuza (la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie în Ţara Românească). Se îmbinau astfel cu
abilitate două căi: cea plebiscitară – susţinerea de către populaţie, atât în mod direct, cât şi prin
reprezentanţii aleşi în cele două Adunări elective şi cea diplomatică – respectarea prevederilor
Convenţiei de la Paris. 24 ianuarie a devenit ziua Unirii Principatelor şi a formării statului
naţional modern român.
În timpul domniei lui Cuza (1859-1866), s-au pus bazele României moderne, s-au
diversificat instituţiile şi s-a întărit autonomia ţării în raport cu Marile Puteri. În această perioadă,
Cuza a desfăşurat o intensă activitate internă şi externă prin care a consolidat Unirea. La 24 ianuarie
1862, Principatele Unite şi-au luat numele de România.
Reformele adoptate în anii 1863-1865 au pus bazele organizării instituţionale a statului
român modern. Alături de Cuza, un rol important l-a avut Mihail Kogălniceanu, în calitate de primministru. În 1863 a avut loc secularizarea averilor mănăstireşti, care reprezentau ¼ din suprafaţa
ţării. Pentru a facilita opera sa reformatoare, Cuza a organizat lovitura de stat din 2/14 mai 1864,
prin care a dizolvat Adunarea legislativă dominată de conservatori, în sprijinul acestei acţiuni fiind
adoptată, prin plebiscit, o Constituţie numită Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris. Ca
urmare s-a trecut la un regim politic autoritar, înfiinţându-se totodată instituţii noi: Corpul
Ponderator sau Senatul (Parlamentul devenea bicameral) şi Consiliul de Stat, cu rol de elaborare a
proiectelor de legi pe baza iniţiativelor domnului.
Începând cu 1864, s-au adoptat reforme în diverse domenii: în agricultură – Legea rurală
(14/26 august 1864), prin care o jumătate de milion de ţărani primea aproape 2 milioane de ha de
pământ; în administraţie – Legea comunală, Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene; în justiţie
– Codul penal, Codul civil, prin care se garanta libertatea proprietăţii; în învăţământ – Legea
instrucţiunii publice prin care învăţământul primar devenea gratuit şi obligatoriu; s-a adoptat
sistemul unic de măsuri şi greutăţi.
Pentru întărirea prestigiului extern al ţării, s-a consolidat capacitatea militară, s-a proclamat
autocefalia Bisericii Ortodoxe Române faţă de Patriarhia de la Constantinopol, s-a înfiinţat
Ministerul de Externe (1862). De asemenea, au fost sprijinite aspiraţiile naţionale ale românilor din
celelalte teritorii româneşti şi ale popoarelor vecine. La abdicarea forţată a lui Cuza (11 februarie
1866), România modernă era, în esenţă, edificată.
Procesul de modernizare a statului român început de Cuza s-a amplificat în vremea domniei
lui Carol I (1866-1914). În urma plebiscitului din aprilie 1866, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
a fost proclamat domn. Aducerea prinţului străin, înrudit cu suveranii Prusiei şi ai Franţei, a fost
determinată de considerente care s-au dovedit a fi realiste: era o soluţie pentru consolidarea statului
naţional (deoarece puterile europene recunoscuseră unirea numai pe timpul domniei lui Cuza), se
miza pe asigurarea stabilităţii interne înlăturându-se lupta pentru domnie, era o garanţie pentru
consolidarea autonomiei şi o speranţă a câştigării independenţei de stat a României.
Viaţa politică s-a fundamentat pe Constituţia promulgată la 1/13 iulie 1866. Comparabilă cu
cele mai liberale din Europa, Constituţia cuprindea prevederi importante: separaţia puterilor în stat,
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, parlament bicameral. Se înfăptuia astfel un nou regim politic –
monarhia constituţională.
Un eveniment deosebit l-a reprezentat cucerirea independenţei de stat în urma participării,
alături de Rusia, la războiul cu Imperiul Otoman (1877-1878).
La 9 mai 1877, ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu declara în faţa Parlamentului că
România a devenit un stat independent, o naţiune de sine stătătoare. Independenţa României a fost
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recunoscută cu îndeplinirea a două condiţii: România să cedeze Rusiei cele 3 judeţe din sudul
Basarabiei, în schimbul Dobrogei, Delta Dunării şi Insulei Şerpilor; modificarea articolului 7 din
Constituţia din 1866 prin care se acorda cetăţenia română doar locuitorilor de religie creştină.
Sistemul vieţii politice, în România modernă, a avut la bază un regim democratic, instaurat
prin legea fundamentală din 1866. Puterea politica era gestionată de marii proprietari industriali
(liberali) şi funciari (conservatori). Deoarece influenţa celor din urmă era precumpănitoare, între
cele două tabere s-a desfăşurat o luptă acerbă pentru controlul puterii politice. Principalele instituţii
ale statului modern român au căpătat forma definitivă la sfârşitul secolului al XIX-lea. S-au pus
bazele principalelor partide politice (Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator). În 1895 s-a
inaugurat rotativa guvernamentală, aceasta fiind o modalitate specifică de a menţine echilibrul
politic în baza regimului întemeiat pe Constituţia din 1866, modalitate care s-a impus în peisajul
guvernării din România, din perspectiva evoluţiei ulterioare. Prin alternanţa la putere a Partidului
Naţional Liberal şi a celui Conservator, regele şi-a păstrat rolul de arbitru în viaţa politică şi nu a
permis vreunei formaţiuni politice să-şi sporească în mod nemăsurat puterea.
Sistemul constituţional a articulat într-o modalitate originală monarhia, instituţia
parlamentară şi partidele politice. Principalele forţe interne au acţionat pentru ca regele să-şi
execute prerogativele în limitele impuse de actul din 1866. Fiind un rege constituţional, Carol I a
acţionat ca un factor de mediere în viaţa politică.
La 9/21 septembrie 1878 s-a decis ca principele Carol să poarte titlul de Alteţă Regală, ceea
ce a semnificat întărirea prestigiului său dar şi, afirmarea unui nou statut internaţional pentru
România. Ulterior, guvernele europene au recunoscut noul titlu oficial. Consolidarea poziţiei
internaţionale a ţării noastre după cucerirea independenţei de stat a permis proclamarea României ca
regat la 10/22 mai 1881, când regele Carol I şi regina Elisabeta de Wied au fost încoronaţi.
La menţinerea şi perfecţionarea cadrului democratic a contribuit şi Parlamentul. Alegerile au
fost organizate la anumite intervale, dar participarea la viaţa politică avea totuşi un caracter restrâns,
fiind supusă constrângerilor votului cenzitar. Parlamentul a devenit cadrul unor importante
dezbateri, ce au vizat direcţiile de dezvoltare ale ţării, încurajarea economiei, perfecţionarea
cadrului legislativ, susţinerea mişcării naţionale a românilor din provinciile aflate sub dominaţie
străină, menţinerea şi consolidarea independenţei naţionale.
Politica expansionistă a Rusiei a determinat România să semneze, în 1883, în secret, un
tratat de alianţă cu Austro-Ungaria, Germania şi Italia. Tratatul a fost reînnoit periodic până la
primul război mondial. După ce la început a ramas neutră, în primul război balcanic (1912-1913),
România s-a alăturat Greciei, Serbiei, Muntenegrului şi Turciei împotriva Bulgariei, în cadrul celui
de-al doilea război balcanic. Pacea de la Bucureşti (1913) a marcat sfârşitul conflictului şi prevedea
ca măsură teritorială trecerea sudului Dobrogei - Cadrilaterul (judeţele Durostor şi Silistra) la
România.
În august 1914, când a izbucnit primul război mondial, România s-a declarat neutră. Doi ani
mai târziu, în 14/27 august 1916, ea s-a alăturat Antantei, alianţă care i-a promis sprijin pentru
dobândirea unităţii sale naţionale.
Guvernul condus de Ion I.C. Brătianu a declarat război Austro-Ungariei. După succesele
iniţiale, armata română a fost silită să abandoneze o parte din ţară, inclusiv capitala Bucureşti, şi să
se retragă în Moldova.
În vara anului 1917, în marile bătălii de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, românii au respins
încercările Puterilor Centrale de a scoate România din război.
Situaţia însă s-a schimbat complet după Revoluţia din 1917 din Rusia şi pacea separată,
încheiată de sovietici la Brest-Litovsk (3 martie 1918). Acest lucru atrăgea după sine sfârşitul
operaţiunilor militare pe frontul de est. România a fost obligată să urmeze paşii aliatei sale Rusia,
deoarece pe frontul din Moldova trupele româneşti se intercalau cu trupele ruşesti şi era imposibil
ca lupta să continue într-o zonă a frontului şi pacea să se instaleze în alta.
Rupându-se de aliaţii săi occidentali, România a fost obligată să semneze Tratatul de Pace
de la Bucureşti cu Puterile Centrale (24 aprilie-7 mai 1918). Procedura de ratificare n-a fost însă
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niciodată dusă la bun sfârşit, astfel că din punct de vedere legal tratatul n-a fost niciodată operativ.
De fapt, la sfârşitul lui octombrie 1918, România a denunţat tratatul şi a reintrat în război.
Dreptul popoarelor la autoguvernare a triumfat la sfârşitul primului război mondial acest
fapt servind cauzelor românilor care trăiau în imperiile ţarist şi austro-ungar. Colapsul sistemului
ţarist şi recunoaşterea de către guvernul sovietic al dreptului la autoguvernare, a permis românilor
din Basarabia să-şi exprime prin vot, în cadrul organului naţional reprezentativ - Parlamentul ţării
convocat la Chişinău, voinţa lor de a se uni cu România (27 martie/9 aprilie 1918). Căderea
monarhiei austro-ungare în toamna lui 1918, a făcut posibilă, pentru naţiunile aflate sub opresiunea
imperială, emanciparea acestora. La 15/28 noiembrie 1918, Consiliul Naţional din Bucovina a votat,
la Cernăuţi unirea cu România.
Adunarea naţională din Transilvania, convocată la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, a votat la
rândul său, unirea Transilvaniei şi Banatului cu România. Astfel că, în ianuarie 1919, când s-a
inaugurat la Paris Conferinţa de pace, unirea tuturor românilor într-un singur stat era un fapt pe
deplin realizat.
Tratatele de pace internaţionale din 1919-1920, semnate la Neuilly-sur-Seine, Saint
Germain, Trianon şi Paris, stabileau noile realităţi europene şi consfinţeau, de asemenea, unirea
provinciilor care erau locuite de români într-un singur stat.
În noul cadru istoric de după anul 1918 s-a accelerat ritmul de dezvoltare şi modernizare a
societăţii româneşti, ceea ce a conferit trăinicie statului naţional. A avut loc integrarea deplină,
social-economică şi politică, a noilor teritorii unite cu patria-mamă, un progres economic real şi
eficient, prin aplicarea unui program democratic de propăşire materială şi spirituală a ţării.
A fost introdus votul universal (1918), a fost aplicată reforma radicală (1921), a fost
adoptată o nouă Constituţie - una dintre cele mai democratice de pe continent - (1923), toate aceste
creând un cadru general democratic şi pavând drumul spre o dezvoltare economică rapidă
(producţia industrială s-a dublat între 1923 şi 1938).
Modificarea fundamentală a structurii instituţionale şi economice, după reformele din 19211923, s-a tradus prin lărgirea masivă a cadrului vieţii social-politice, mutaţii în ceea ce priveşte
echilibrul social de forţe.
În perioada interbelică, obiectivele politicii externe ale statului naţional unitar român erau
îndreptate către menţinerea status-quo-ului teritorial prin crearea alianţelor regionale, sprijinind
Liga Naţiunilor şi politica de securitate colectivă, în acelaşi timp promovând o strânsă cooperare cu
democraţiile vestice - Franţa şi Marea Britanie. Împreună cu Cehoslovacia şi Iugoslavia, România a
fondat Mica Antantă în 1920-1921 şi a creat o nouă organizaţie de securitate regională - Antanta
Balcanică, împreună cu Iugoslavia, Grecia şi Turcia, în 1934.
Pe măsură ce nazismul creştea în Germania, aceasta împreună cu Italia sprijinea pretenţiile
revizioniste ale statelor vecine României. Politica de forţă a avut succes pe continent şi acest lucru a
fost marcat de Anschluss (1938) şi Pactul de la München de separare a Cehoslovaciei (1939). S-a
produs o apropiere între Uniunea Sovietică şi cel de-al treilea Reich, toţi aceşti factori culminând cu
semnarea Pactului Ribentropp-Molotov (23 august 1939), protocol secret ce prevedea interesele
teritoriale sovietice din statele baltice, estul Poloniei, precum şi din Basarabia.
În noile condiţii internaţionale, marcate de ascensiunea în Europa a fascismului şi
comunismului, România Mare s-a dezmembrat în vara anului 1940, sub loviturile de forţă ale
puterilor nou apărute, democraţia făcând loc regimurilor totalitare.
La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, România şi-a declarat neutralitatea (6
septembrie 1939) sprijinind totuşi Polonia prin facilitarea tranzitului tezaurului Băncii Naţionale şi
garantarea azilului preşedintelui polonez şi guvernului.
Înfrângerile suferite în 1940 de Franţa şi Marea Britanie au creat o situaţie dramatică pentru
România. Guvernul sovietic a aplicat capitolul 3 al protocolului secret din 23 august 1939 şi a forţat
România, prin ultimatum (iunie 1940), să cedeze nu numai Basarabia, dar şi nordul Bucovinei şi
teritoriul Herţei (ultimele două nu au aparţinut niciodată Rusiei sau Uniunii Sovietice).
Sub imperiul Tratatului de la Viena (30 august 1940), Germania şi Italia au permis Ungariei
acapararea nord-estulului Transilvaniei, unde populaţia majoritară era românească. În urma
486

discuţiilor româno-bulgare de la Craiova, s-a semnat un tratat, în 7 septembrie 1940, prin care
sudul Dobrogei (Cadrilaterul) revenea Bulgariei.
Serioasa criză din vara lui 1940 a dus la abdicarea regelui Carol al II-lea în favoarea fiului
sau Mihai I (6 septembrie 1940).
În acelaşi timp, guvernul a fost preluat de către generalul Ion Antonescu (devenit mareşal în
octombrie 1941). Într-un efort de a obţine sprijinul Germaniei şi Italiei, Ion Antonescu a antrenat la
guvernare Garda de Fier. Mişcarea a încercat, într-un act de rebeliune în 21-23 ianuarie 1941, să
preia întreaga conducere a guvernului şi ca urmare, a fost eliminată de pe scena politică. Dorind să
recapete teritoriile pierdute în iunie 1940, România a participat, alături de Germania, în războiul dus
împotriva Uniunii Sovietice (1941-1944). Înfrângerile suferite de puterile Axei au dus după 1942 la
sporirea încercărilor de a scoate România din Alianţa cu Germania.
Pe 23 august 1944, mareşalul Ion Antonescu a fost arestat din ordinul regelui Mihai I. Noul
guvern, format din militari şi tehnocraţi, a declarat război Germaniei (24 august 1944) şi astfel,
România şi-a adus întregul ei potenţial economic şi militar în Alianţa Naţiunilor Unite, până la
sfârşitul celui de-al doilea război mondial în Europa.
În ciuda eforturilor umane şi economice, pe care România le făcuse pentru cauza Naţiunilor
Unite timp de nouă luni, Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947), nega României statutul de
co-beligerant şi o obliga să plătească o imensă despăgubire de război. Tratatul recunoştea
retrocedarea teritoriilor din nord-estul Transilvaniei la România, în timp ce Basarabia şi nordul
Bucovinei rămâneau anexate la URSS.
Trupele sovietice staţionau pe teritoriul României şi întreg guvernul a fost preluat prin forţă
de comunişti; partidele politice au fost interzise, iar membrii lor au fost persecutaţi şi arestaţi; regele
Mihai I a fost forţat să abdice şi în aceeaşi zi a fost proclamată Republica Populară (30 decembrie
1947).
S-a instaurat dictatura unui singur partid, bazată pe o supraveghere omnipotentă şi
omniprezentă şi pe forţa de represiune. Întreprinderile industriale, băncile şi mijloacele de transport
au fost naţionalizate (1948), agricultura a fost forţat colectivizată (1949-1962). Întreaga economie sa dezvoltat potrivit planurilor cincinale, obiectivul principal fiind industrializarea de tip stalinist.
România a devenit membru fondator al CAER (1949) şi al Tratatului de la Varşovia (1955).
La moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1965), liderul comunist al epocii de după război,
conducerea partidului, care mai târziu a fost identificată şi cu conducerea de stat, a fost preluată de
către Nicolae Ceauşescu. Într-o scurtă perioadă, el a reuşit să concentreze toate pârghiile puterii
partidului comunist şi cele ale sistemului de stat.
Dictatura familiei Ceauşescu, bazată pe cultul personalităţii a avut ca rezultat, printre altele,
distorsiuni în economie, degradarea în viata socială şi morală, izolarea ţării în cadrul comunităţii
internaţionale.
În aceste condiţii, izbucnirea revoltei stârnite la Timişoara în 16 decembrie 1989 a cuprins
rapid toată ţara şi, în 22 decembrie, dictatura a fost răsturnată.
Victoria revoluţiei a deschis drumul spre restabilirea democraţiei, a sistemului politic
pluralist, pentru întoarcerea la economia de piaţă şi reintegrarea ţării în spaţiul economic, politic şi
cultural european.
Sistemul democratic actual se bazează pe adoptarea Constituţiei din 1991 (revizuită prin
Legea nr.415/2003 – lege aprobată prin referendum naţional), act normativ fundamental ce
reglementează unitatea, suveranitatea, independenţa şi indivizibilitatea statului român. Totodată, pe
baza noilor principii democratice şi în litera şi spiritul constituţional, România a fost reorganizată pe
noi principii administrative, instituţionale, procedurale şi organizaţionale pentru a putea face faţă
noilor provocări determinate de integrarea în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunea
Europeană.
II. Raporturile între statul român şi comunicaţiile de stat
Dinamica de care a dat dovadă de-a lungul istoriei întreg ansamblul comunicaţiilor, nu a
lăsat indiferent nici domeniul comunicaţiilor de stat în general şi telecomunicaţiile speciale în
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particular, acestea trebuind să ţină pasul cu schimbările radicale generate de procesul tehnologic pe
de o parte şi nevoile tot mai particularizate de comunicare pe de altă parte.
Din studiile întreprinse, am constatat permanenta adaptare a comunicaţiilor (de stat şi
speciale) la tendinţele europene şi mondiale în domeniu.
Existenţa în sine a statului român necesită nevoia de comunicare între elementele sale
constitutive. Este deja un fapt demonstrat, o realitate ce urmează dinamica domeniului, un mod de
sustenabilitate a funcţiilor fundamentale ale statului.
Comunicaţiile de stat, ca parte a infrastructurii critice a statului, reprezintă acea alternativă
pe care statul o dezvoltă pentru a-şi asigura nevoile, necesităţile de comunicare între componentele
sale.
2.1. Nevoia de comunicaţii în cadrul statului
Pentru a-şi îndeplini funcţiile vitale, orice organizaţie trebuie să comunice. Astfel şi statul ca
organizaţie trebuie să comunice pe toate palierele sale de organizare. Dacă acum câteva sute de ani,
odată cu formarea statelor, comunicarea era cu precădere verbală şi rareori scrisă, odată cu apariţia
şi dezvoltarea diverselor tehnici şi tehnologii, comunicarea a evoluat în mod cu totul şi cu totul
deosebit.
Însăşi organizarea statului român modern a ţinut cont permanent de gradul de dezvoltare şi
nivelul tehnicilor de comunicaţii existent la un moment dat, diversele structuri de comunicaţii
(transmisiuni) fiind permanent prezente în organizarea statului român.
După evenimentele din anul 1989, a fost înfiinţată pentru prima dată o instituţie de sine
stătătoare, independentă, care să asigure statului mijloace sigure şi moderne de comunicare. Astfel
raportul stat-comunicaţii de stat a căpătat alte valenţe, mult mai importante, care au favorizat
funcţionabilitatea statului român.
Comunicaţiile de stat în România, ca parte componentă a statului, asigură în prezent mediul
de comunicare necesar pentru existenţa şi funcţionarea tuturor elementelor componente. Faptul că
aceste comunicaţii sunt protejate, asigură confidenţialitatea, autenticitatea, integritatea,
disponibilitatea şi nerepudierea făcând posibilă apărarea intereselor politice, economice, sociale şi
de securitate a României. Serviciile de protecţie (securitate) amintite, garantează expeditorului că
mesajul (comunicarea) său va ajunge cu siguranţă la destinatar şi că doar acesta îi va putea înţelege
conţinutul, confirmând totodată destinatarului autenticitatea emiţătorului şi integritatea mesajului.
Ca urmare, destinatarul nu va putea nega primirea mesajului (comunicării) şi nici nu va putea
pretinde primirea unui mesaj neexpediat prin reţea iar emiţătorul nu va putea nega expedierea
mesajului.
În decursul anilor, odată cu dezvoltarea statului român pe toate planurile, apariţia a noi şi noi
domenii majore de interes naţional, nevoia de comunicare a crescut şi odată cu aceasta a apărut
dependenţa statului faţă de comunicaţii. Astfel putem afirma că statul însuşi nu poate exista în afara
mediului de comunicaţii. Însă, dat fiind importanţa funcţiilor statului nu putem vorbi de comunicaţii
şi mijloace de comunicaţii în sensul larg al cuvintelor, ci ne referim la comunicaţiile de stat. Mai
mult, atunci când ne referim la securitatea naţională a României, importanţa comunicaţiilor de stat,
sigure şi protejate, capătă semnificaţii mult mai profunde.
În general informaţiile vehiculate în mediul organizaţional numit stat, sunt importante,
uneori vitale pentru existenţa sa, şi de aceea ele trebuie să circule numai într-un mediu de
comunicaţii securizat, continuu şi permanent adaptabil mutaţiilor survenite în organizaţie. Am
menţionat că statul român s-a preocupat permanent pentru a-şi asigura un mediu corespunzător de
comunicaţii[18]. Relaţia între statul român şi comunicaţiile de stat este o relaţie de determinare
reciprocă. Pe de o parte existenţa şi funcţionarea comunicaţiilor de stat determină, asigură
funcţionarea şi chiar existenţa statului ca entitate organizaţional-funcţională. Statul român
contemporan, ca parte a Uniunii Europene, datorită complexităţii uriaşe a domeniilor sale de interes
şi responsabilitate, a fluxurilor imense de informaţii care intră/ies din sistemul său organizaţional,
dar care şi circulă în interiorul său, nu poate exista fără un sistem propriu de comunicaţii, care să fie
[18]

General locotenent Gheorghe Enciu, Poşta şi Telecomunicaţiile în România, Bucureşti 1984.

488

permanent adaptabil nevoilor sale. Operatorii publici de comunicaţii sunt supuşi legilor economiei
de piaţă, interesul lor fundamental este obţinerea profitului, dezvoltarea lor se bazează pe domeniile
în care piaţa cere un anumit serviciu, gradul lor de disponibilitate depinde de mulţi factori externi,
gradul de asigurare a confidenţialităţii este relativ, astfel încât nu se poate asigura o disponibilitate
maximă pentru nevoile şi interesele statului român.
Pe de altă parte comunicaţiile de stat, depind foarte mult de disponibilitatea de această dată,
a statului faţă de nevoile sale existenţiale. Pentru a avea comunicaţii foarte bune la dispoziţie, statul
trebuie să asigure alocarea resurselor umane, tehnice, financiare necesare pentru funcţionarea,
modernizarea şi permanenta adaptare şi reconfigurare a sistemului său de comunicaţii. Resursele
financiare trebuie să permită comunicaţiilor de stat să „ţină pasul” cu operatorii publici privaţi, să
investească mult în tehnologiile noi care apar, în aşa fel încât să pună la dispoziţia statului cele mai
noi şi moderne servicii de comunicaţii. De asemenea, în domeniul resurselor umane, statul trebuie
să asigure prezenţa în structurile comunicaţiilor de stat a celor mai buni specialişti şi să le permită o
pregătire continuă în concordanţă cu nevoile actuale şi de perspectivă.
După opinia noastră, cele două sisteme, statul şi comunicaţiile de stat se influenţează
reciproc. Statul român poate determina modificări ale comunicaţiilor sale în raport de nevoile sale,
de modul de alocare a resurselor, de necesitatea respectării unor standarde europene şi
internaţionale în domeniul comunicaţiilor.
Comunicaţiile de stat, prin infrastructura la nivel naţional existentă, prin serviciile din ce în
ce mai sigure şi mai performante pe care le asigură, poate impune modificări la nivelul statului ca
organizaţie, poate determina apariţia unor noi funcţiuni ale sale.
În ţara noastră, ca urmare a unei situaţii existente şi moştenite, mai există unele dependenţe
ale comunicaţiilor de stat faţă de cele publice, private. Datorită alocaţiilor financiare puse la
dispoziţie, comunicaţiile de stat tind în prezent spre o independenţă în domeniul infrastructurii, dar
asigură permanent interconectarea cu reţelele publice private de comunicaţii.
2.2. Comunicaţiile de stat în slujba asigurării funcţiilor statului român
Niciodată nu trebuie văzut sistemul comunicaţiilor de stat, ca un sistem închis a cărui
funcţionare să fie numai pentru însăşi existenţa sa.
Sistemul comunicaţiilor de stat, din toate perspectivele trebuie văzut ca un sistem nervos al
sistemului organizaţional numit stat, prin care intră, ies, circulă, se procesează, se stochează
informaţii. Din perspectiva securităţii naţionale, ca una din cele mai importante funcţii ale statului,
sistemul comunicaţiilor de stat reprezintă sistemul nervos al sistemului naţional de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
Un rol important în funcţionarea statului îl are analiza permanentă a riscurilor la care acesta
poate fi sau este supus. Transformările structurale intervenite în mediul internaţional actual, atât pe
plan general – european, cât şi în zona politico-strategică a ţării noastre, au avut şi au ca urmare
menţinerea unor factori de risc demni de a fi luaţi în considerare, generaţi de presiuni şi imixiuni din
exterior, suprapuse peste unele probleme create din interior.
Supravegherea şi gestionarea crizelor se realizează în principiu prin ansamblul activităţilor
întreprinse de persoane şi instituţii care au atribuţii şi responsabilităţi în conducerea statului:
Parlamentul, Preşedinţie, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Guvern, Ministere, Autorităţi
Administrative.
Schimbul de informaţii necesar supravegherii şi gestionării crizelor între aceste instituţii se
realizează în principal prin intermediul comunicaţiilor de stat, aducându-şi contribuţia şi
subsistemele de comunicaţii specifice diferitelor instituţii.
Raţiunea de a fi a comunicaţiilor de stat este aceea de a asigura servicii de comunicaţii care
să permită inclusiv transmiterea informaţiilor clasificate, vizând securitatea naţională, între
utilizatorii menţionaţi mai înainte, în condiţii stricte de securitate, conform legislaţiei naţionale
privind protecţia informaţiilor clasificate.
Deoarece reţelele speciale specifice comunicaţiilor de stat sunt elemente de infrastructură
critică ce au un grad de vulnerabilitate ridicat, fiind, de regulă, primele vizate atunci când se
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urmăreşte destabilizarea sau chiar distrugerea unui sistem sau unui proces de interes naţional, se
impune asigurarea deplină a securităţii acestora. Securitatea infrastructurii critice presupune
elaborarea unor strategii unitare de protecţie, pază şi apărare a acesteia, capabilă să asigure
continuitate, coerenţă, unitate metodologică şi procedurală, precum şi o reală eficienţă antiteroristă.
Acestea vizează atât contracararea riscurilor generate de acţiuni ostile, cât şi a celor produse de
accidente sau forţe ale naturii şi trebuie să prevadă şi măsurile de restabilire rapidă a funcţionării
activităţilor în cazul distrugerii sau avarierii elementelor de infrastructură.
În conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Naţională a României, „securitatea
internă priveşte siguranţa cetăţeanului şi securitatea publică, securitatea frontierelor şi a
transporturilor, protecţia infrastructurii critice şi a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale”[19].
Pe lângă acestea sunt incluse „securitatea socială şi asigurarea stării de legalitate, contracararea
criminalităţii organizate şi securitatea activităţilor financiar-bancare, securitatea sistemelor
informatice şi a celor de comunicaţii, protecţia împotriva dezastrelor şi protecţia mediului”.
Comunicaţiile de stat, ca furnizoare de infrastructură critică, au sarcina de a asigura
serviciile de comunicare pentru conducerea şi coordonarea unor instituţii şi agenţii cu
responsabilităţi în realizarea securităţii interne a României: administraţia publică şi structurile de
ordine publică, protecţie civilă, securitatea frontierelor, structurile de informaţii, contrainformaţii şi
securitate, organismele de prevenire a spălării banilor şi de control al importurilor şi exporturilor
strategice, structurile militare, operatori industriali şi de servicii care desfăşoară activităţi de
importanţă vitală.
Comunicaţiile de stat pot asigura, în viitor, odată cu implementarea preconizatelor măsuri de
securitate a frontierelor şi a circulaţiei persoanelor prin introducerea paşapoartelor electronice (epassports), suportul pentru transmiterea în siguranţă şi cu păstrarea deplină a confidenţialităţii, a
datelor personale conţinute în acestea[20].
De aceea, infrastructura de comunicaţii în general şi infrastructura de comunicaţii de stat în
special, reprezintă unul din domeniile de interes major în cadrul Strategiei de Securitate Naţională a
României, precum şi în Strategia de Securitate a Uniunii Europene.
Din perspectiva cerinţelor de securitate internă, creşterea gradului de protecţie a obiectivelor
de interes naţional presupun acţiuni ce se desfăşoară pe întreg teritoriul naţional şi trebuie văzute
atât ca problemă de securitate publică şi de siguranţă a cetăţeanului, ce trebuie soluţionată prin
mijloace specifice de impunere a legii, cât şi ca o problemă ce trebuie rezolvată prin activitatea de
informaţii, contrainformaţii şi securitate sau prin mijloace de natură militară. În cadrul acestor
acţiuni, comunicaţiile de stat au un rol determinant, oferind protecţie informaţiilor vehiculate.
În prezent România se află într-un proces amplu de intensificare a eforturilor privind
racordarea la structurile de securitate ale Uniunii Europene şi a dezvoltării şi consolidării cooperării
transatlantice. În cadrul acestui proces, statul a îndeplinit cerinţele de integrare în ceea ce priveşte
comunicaţiile de stat, acestea fiind viabile şi la nivelul parametrilor impuşi.
Construcţia statutului european şi euroatlantic al României reprezintă o direcţie prioritară de
acţiune pe care trebuie canalizate eforturile politice, organizatorice şi financiare ale autorităţilor
publice şi instituţiilor de securitate. În acest context, statul, fără a avea comunicaţii proprii şi sigure,
nu-şi poate îndeplini cu succes prerogativele de stat european şi euroatlantic.
Considerăm că în ţara noastră, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale ajută actul decizional,
la nivel strategic prin susţinerea lui cu un sistem de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei,
denumit sistem de telecomunicaţii speciale, parte a telecomunicaţiilor de stat. Acesta furnizează
comunicaţii integrate de voce-date-video, confidenţiale, sigure, protejate, stabile, flexibile şi
continue, disponibile, atât în stare de normalitate, cât şi în situaţii de criză, mobilizare şi stare de
război.
Comunicaţiile asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe infrastructura critică
din administrare acoperă toate nevoile vitale ale statului:
[19]
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- servicii pentru activitatea legislativă;
- servicii pentru administraţia centrală şi locală;
- servicii pentru sistemul de securitate naţională şi comunitatea informativă;
- servicii pentru justiţie şi impunerea legii;
- servicii pentru criză (urgenţă).
Toate aceste servicii au caracter de servicii critice şi fac parte din infrastructurile critice ale
statului.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este în România singura autoritate abilitată să
protejeze comunicaţiile speciale, precum şi partea de comunicaţii de stat destinată cooperării
instituţionale, mecanismele de protecţie fiind administrate de către personalul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi de către beneficiari potrivit procedurilor prestabilite. Activitatea de
securitate are un rol primordial, telecomunicaţiile speciale fiind destinate să asigure nevoile de
legături pentru toate instituţiile fundamentale ale statului român, fiind un instrument esenţial al
conducerii statului. Din această perspectivă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este autoritatea
de securitate care iniţiază, realizează şi implementează politica de securitate a sistemului de
comunicaţii speciale şi de cooperare între autorităţile publice cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale a României.
Telecomunicaţiile de stat sunt statuate la nivel internaţional prin prevederile Constituţiei
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, ratificată de România prin Legea nr. 76 din 08.11.1993
pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, unde în
cadrul Anexei 1, punctul 1014 se stipulează că „telecomunicaţiile de stat, sunt telecomunicaţiile
care emană de la: şeful de stat, şeful de guvern sau membrii unui guvern, comandantul şef al
forţelor militare, terestre, navale sau aeriene, agenţi diplomatici sau consulari, secretarul general al
O.N.U., şefii organismelor principale ale O.N.U., Curtea Internaţională de Justiţie …”[21].
Concluzionând toate aspectele prezentate anterior privind raporturile între statul român şi
comunicaţiile de stat, putem afirma cu toată convingerea că între ele există un raport de
interdependenţă ce se accentuează pe măsura dezvoltării societăţii şi în mod deosebit a cercetării
ştiinţifice.
Cu cât societatea evoluează şi funcţiile statului devin mai complexe şi mai variate, nevoia de
comunicaţii creşte în mod paradoxal. De asemenea şi comunicaţiile de stat prin diversificarea şi
creşterea calităţii serviciilor determină funcţionarea statului.
Statul şi comunicaţiile de stat reprezintă un tot unitar care poate determina însăşi dezvoltarea
societăţii româneşti în ansamblu. Astfel, comunicaţiile de stat pot fi considerate ca făcând parte din
marele angrenaj al evoluţiei societăţii româneşti.
Concluzii
Prin consideraţiile prezentate în cadrul acestei lucrări, am încercat să evidenţiem în condiţii
cât mai realiste locul şi rolul comunicaţiilor de stat în România, în corelaţie cu experienţa acumulată
în domeniu şi satisfacerea nevoilor reale prezente şi de perspectivă.
Astfel, pornind de la definiţia statului, forma statului, diversele sale forme de manifestare,
am argumentat importanţa comunicaţiilor de stat prin care statul îşi asigură nevoile şi necesităţile de
comunicare între elementele sale constitutive.
Este foarte bine cunoscut faptul că informaţia în sine a căpătat puteri deosebite în orice
domeniu de interes. Pentru aceasta toate sistemele, toate organizaţiile depun eforturi imense pentru
protejarea informaţiei şi transmiterea acesteia pe canale de comunicaţii securizate. Dar atunci când
este vorba de informaţia de securitate şi necesitatea protejării acesteia, deja aceste conotaţii se
schimbă şi eforturile în domeniu sunt însutite.
Apreciem că numai comunicaţiile de stat cu toate componentele sale pot asigura protecţia
informaţiilor de securitate. Totodată dorim să remarcăm un aspect deosebit de important:
[21]
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comunicaţiile de stat sunt organizate în scopul asigurării securităţii statului, implicit al
cetăţeanului, fiind necesar să fie situate deasupra oricăror interese.
De asemenea, comunicaţiile de stat sigure şi viabile contribuie cu succes la îndeplinirea
prerogativelor României de stat european şi euroatlantic.
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SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE, AVERTIZARE, PREALARMARE ŞI ALARMARE
ÎN SITUAŢII DE PROTECŢIE CIVILĂ – PREZENT ŞI VIITOR
Filip CIUTAC*
In this paper it is presented an analysis of the information, warn, forewarn and alarm system in emergency or
conflict situations at national or local level (at present and in the future). Moreover, it is presented the MTL2H Public
Alarm Integrated System which provides: efficient alarm over extended areas; dissemination of live or previously registered messages; self - diagnosis and automatic report; autonomy with respect to the electric power supply network,
flexible remote control; redundant control centers. At the end of the paper, there are made references to the suggestions
and directions of development for providing an efficient and safe way of public warning.

I. Generalităţi
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul evitării
surprinderii şi a luării măsurilor privind adăpostirea populaţiei, protecţia bunurilor materiale,
precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi acţiunilor militare [2].
Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa
producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei
publice centrale sau locale, după caz, şi cuprinde:
a) înştiinţarea despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre;
b) înştiinţarea despre pericolul atacului din aer;
c) înştiinţarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice,
convenţionale şi neconvenţionale.
Înştiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) sau
de serviciile de urgenţă profesioniste, pe baza informaţiilor primite de la structurile care
monitorizează sursele de risc sau de la populaţie, inclusiv prin Sistemul Naţional Unic pentru
Apeluri de Urgenţă - 112.
Mesajele de înştiinţare despre pericolul atacurilor din aer vizează introducerea situaţiilor de
alarmă aeriană şi încetarea alarmei şi se emit pe baza informaţiilor primite de la Statul Major al
Forţelor Aeriene (S.M.F.A.), conform protocoalelor încheiate în acest sens.
Mesajele de înştiinţare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre vizează
iminenţa declanşării sau declanşarea unor tipuri de riscuri.
Mesajele despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologice,
convenţionale şi neconvenţionale vizează pericolul contaminării, direcţia de deplasare a norului
toxic şi se transmit pe baza datelor şi informaţiilor primite de la Statul Major General (S.M.G.) şi
structurile specializate din cadrul categoriilor de forţe ale armatei, pe baza planurilor de cooperare
încheiate conform legislaţiei în vigoare.
Avertizarea constă în aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre şi se realizează de către autorităţile administraţiei publice
centrale sau locale, după caz, pe baza înştiinţării transmise de către structurile abilitate [3].
Prealarmarea reprezintă activitatea de transmitere către autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale a mesajelor/semnalelor/informaţiilor despre probabilitatea producerii unor
dezastre sau a atacurilor din aer.
Prealarmarea se realizează de I.G.S.U. şi de serviciile de urgenţă profesioniste, pe baza
informaţiilor primite de la S.M.G. şi de la structurile specializate din cadrul categoriilor de forţe
armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens, precum şi de la structurile care
monitorizează sursele de risc.
Alarmarea populaţiei reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenţa
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian şi se realizează de către autorităţile administraţiei
publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de alarmare, pe baza înştiinţării de la
structurile abilitate.
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Alarmarea trebuie să fie oportună, autentică, stabilă şi să asigure în bune condiţii
prevenirea populaţiei:
a) oportună – dacă asigură prevenirea populaţiei în timp scurt şi se realizează prin mijloace şi
sisteme de alarmare care să poată fi acţionate imediat la apariţia pericolului atacurilor din aer
sau producerii unor dezastre.
b) autentică – transmiterea semnalelor destinate prevenirii populaţiei se realizează prin mijloace
specifice de către personalul stabilit prin decizii ale preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de
urgenţă.
c) stabilă - prevenirea populaţiei şi operatorilor economici se realizează în orice situaţie creată şi
se obţine prin:
- menţinerea mijloacelor de alarmare în permanentă stare de funcţionare;
- folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare a căror funcţionare să fie asigurată de
cel puţin trei surse energetice diferite: reţea industrială, grupuri electrogene, acumulatoare,
aer comprimat, abur, carburanţi şi altele asemenea;
- verificarea periodică a dispozitivelor de acţionare a mijloacelor de alarmare;
- readucerea la starea de funcţionare, în timp scurt, a sistemelor şi mijloacelor de alarmare
afectate în urma atacurilor din aer;
- intensitatea acustică a semnalelor de alarmare să fie cu cel puţin 6–10 dB mai mare decât
zgomotul de fond.
Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate
sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi
cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de
urgenţă, conform protocoalelor încheiate în acest sens cu operatorii de comunicaţii.
În cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizează cu
aprobarea prefectului, primarului localităţii ori a conducătorului instituţiei publice sau a
operatorului economic implicat, după caz, sau a împuterniciţilor acestora.
Folosirea mijloacelor de alarmare în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate este
interzisă.
Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori
economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii.
II. Organizarea şi asigurarea înştiinţării
I.G.S.U. înştiinţează centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă la
nivelul ministerelor şi instituţiilor publice centrale, iar prin unităţile subordonate, organizează şi
execută înştiinţarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, locale şi al municipiului
Bucureşti pe zone şi grupe de înştiinţare, în funcţie de amploarea şi intensitatea situaţiei de protecţie
civilă [2].
Înştiinţarea se realizează astfel:
a) I.G.S.U. înştiinţează centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă şi
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (I.J.S.U.) şi al Municipiului Bucureşti.
b) I.J.S.U. înştiinţează comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, locale, al municipiului
Bucureşti şi operatorii economici sursă de risc din zona de responsabilitate.
c) structurile M.I.R.A. organizează înştiinţarea unităţilor şi formaţiunilor subordonate pe baza
datelor primite de la eşaloanele superioare şi I.J.S.U..
d) înştiinţarea structurilor aparţinând M.Ap.N., S.R.I., S.T.S. şi S.P.P., se organizează şi se execută
conform planurilor de cooperare.
Pentru realizarea înştiinţării se folosesc sisteme şi echipamente ale serviciilor de urgenţă
precum şi mijloace şi canale puse la dispoziţie de S.T.S., pe bază de protocol/plan de cooperare,
posturi de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale, aparate telefonice conectate la sistemul de
telecomunicaţii teritorial, aparate telefonice din reţeaua de cooperare organizată de M.Ap.N.
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(RMNC22), căi şi circuite telefonice închiriate permanent sau preluate temporar pe bază de protocol
din sistemul de telecomunicaţii teritorial, staţii şi receptoare radio, receptoare cu frecvenţe fixe,
radiotelefoane din înzestrarea serviciilor de urgenţă profesioniste, precum şi ale agenţilor economici
sursă de risc.
În scopul transmiterii unitare, eficiente şi oportune a mesajelor, I.G.S.U. şi inspectoratele
judeţene întocmesc scheme de înştiinţare şi alarmare, ce sunt parte integrantă a „Planului de
înştiinţare şi alarmare” întocmit la nivelul fiecărui inspectorat judeţean.
Numărul grupelor de înştiinţare se stabilesc astfel încât să se asigure înştiinţarea completă a
structurilor prevăzute prin plan, în timp scurt. Fiecare grupă de înştiinţare va fi compusă, de regulă,
din 6-8 corespondenţi, astfel încât, în cazul transmiterii simultane, calitatea mesajelor să nu fie
afectată.
Schemele de principiu cu organizarea şi asigurarea înştiinţării şi alarmării la nivel naţional şi
judeţean sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2.
Pentru transmiterea şi recepţionarea mesajelor de înştiinţare prin radio se folosesc staţii
radio, receptoare radio şi radiotelefoane, organizate în direcţii şi reţele radio de înştiinţare.
Caracteristicile de lucru radio pentru I.G.S.U. sunt asigurate de către Direcţia Comunicaţii şi
Informatică din cadrul M.I.R.A.
Mesajele de înştiinţare, în principiu, vor fi sub formă scrisă, iar conţinutul lor va fi scurt, clar
şi concis, eliminându-se detaliile care generează confuzii. I.J.S.U. transmit mesajele prin aparatura
de înştiinţare existentă la municipii şi oraşe, iar la comune se va transmite prin reţeaua radio de
înştiinţare unilaterală pe frecvenţe fixe şi telefonic (fax).
Centrele operative asigură pregătirea şi menţinerea echipamentelor în stare de funcţionare
pentru primirea mesajelor despre pericolul atacurilor din aer şi transmiterea acestora la organele
prevăzute a fi înştiinţate.
În Centrul Operaţional Naţional (CON), centrele operaţionale judeţene (COJ) şi al
municipiului Bucureşti şi/sau punctele de comandă, la primirea ordinului de trecere la intensificarea
măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, se asigură personal operativ şi tehnic de
specialitate. Personalul operativ răspunde de primirea şi transmiterea mesajelor de înştiinţare sau
semnalelor de alarmare, după caz. Data, ora şi minutul primirii şi transmiterii mesajelor de
înştiinţare şi semnalelor de alarmare se înscriu în jurnalul acţiunilor de intervenţie.
C.O.N. planifică, organizează şi desfăşoară, lunar, antrenamente privind transmiterea
mesajelor de înştiinţare despre pericolul atacurilor din aer şi producerea dezastrelor cu C.O.J., al
municipiului Bucureşti şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă.
C.O.J. şi al municipiului Bucureşti planifică, organizează şi desfăşoară bilunar,
antrenamente de înştiinţare a comitetelor judeţene, al municipiului Bucureşti, locale şi a operatorilor
economici din zona de responsabilitate.
În cadrul antrenamentelor se urmăreşte viabilitatea schemelor de înştiinţare prin realizarea
unor scenarii care au la bază analiza factorilor de risc din zona de competenţă şi încadrarea
activităţilor în timp real.
III. Organizarea şi asigurarea alarmării
Pentru alarmarea populaţiei se asigură din timp de pace, în localităţi, instituţii publice şi la
operatori economici, sisteme şi mijloace de alarmare.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, conducătorii instituţiilor publice,
patronii şi managerii operatorilor economici sursă de risc, indiferent de forma de proprietate, prevăd
anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuielile necesare desfăşurării activităţilor de protecţie
civilă, potrivit legii [2].
Numărul, tipul mijloacelor de alarmare şi locurile de instalare a acestora pentru asigurarea
alarmării localităţilor şi operatorilor economici se stabilesc de către I.G.S.U. în baza studiilor de
audibilitate.
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Asigurarea cu mijloace de alarmare se realizează din timp de pace. La trecerea graduală de
la starea de pace la starea de război, prin trepte ale mobilizării, completarea echipamentelor se
realizează conform normelor de înzestrare.
Alarmarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici se realizează prin
semnale acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare şi prin comunicări transmise
pe posturile de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale, iar în cazul existenţei, şi prin staţiile
de radioficare şi radioamplificare.
Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici
sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei. Durata fiecărui
semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepţia sirenelor
cu aer comprimat la care durata este de un minut.
Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauză de 4
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde
fiecare cu pauză de 2 secunde între ele.
Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză
de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8
secunde fiecare cu pauză de 5 secunde între ele.
Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză
de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16
secunde fiecare cu pauză de 6 secunde între ele.
Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un
sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.
După principiul de funcţionare şi construcţie, mijloacele de alarmare se clasifică în: mijloace
acustice şi mijloace optice.
Mijloacele de alarmare acustice, asigură emiterea de sunete acustice cu frecvenţe de 200500Hz şi pot fi:
- mijloacele de alarmare acustice speciale: sirene electrice şi electronice de diferite puteri, sirene cu
aer comprimat şi motosirene;
- mijloacele de alarmare acustice obişnuite: fluiere cu abur sau aer comprimat, clopote, sonerii,
claxoane, etc. [4].
Tabelul nr. 1. Caracteristici tehnice
Denumirea mijlocului
Putere
Destinaţie
Raza de
acţiune (m)
6 atm
Alarmarea exterioară a marilor localităţi
2000 - 2500
Sirenă dinamică cu
urbane şi obiectivelor cu întindere mare şi a
aer comprimat
zonelor dispuse în aval de marile baraje
hidrotehnice
Sirenă electrică de
5,5 kw
Pentru alarmarea exterioară a oraşelor,
300 - 800
mare putere
obiectivelor cu întindere mare, comunelor şi
halelor cu zgomot puternic
Sirenă electrică de
3 kw
Alarmarea interioară a obiectivelor în halele
250 - 500
putere medie
cu zgomot puternic şi alarmarea exteroară a
satelor
Sirenă electrică de
0,75 kw
Pentru alarmarea exterioară a obiectivelor
100 - 200
putere mică
cu extindere mică şi a halelor cu zgomot
mediu
Sirenă electrică, sirenă 0,37 kw Pentru alarmarea cinematografelor, marelor
50 - 100
de mână de putere
magazine, teatrelor, etc.
foarte mică
Motosirenă
7,5 – 6
Pentru alarmarea exterioară a oraşelor şi a
350 - 500
CP
obiectivelor importante
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Mijloacele de alarmare optice asigură afişarea explicită a denumirii semnalului de alarmare,
precum şi emiterea de semnale luminoase de avertizare. Acestea se instalează de regulă la operatorii
economici care prin specificul activităţii nu asigură condiţii optime pentru perceperea semnalelor
acustice.
Sistemul de alarmare al unei localităţi sau operator economic, în general, cuprinde: sirene
electrice şi/sau electronice acţionate centralizat sau local, centrale de alarmare, staţii de radioficare
şi radioamplificare.
Alarmarea interioară în incinta operatorilor economici, complexelor comerciale, sălilor de
spectacole, staţiilor de metrou etc., cu nivel de zgomot ridicat, se realizează cu mijloace acustice
care să producă un nivel sonor mai mare decât zgomotul de fond, dublate cu mijloace optice.
Centralele de alarmare sunt destinate pentru acţionarea centralizată a sirenelor electrice,
electronice şi a celor cu aer comprimat din municipii, oraşe şi operatori economici care au instalate
cel puţin trei sirene.
Centralele de alarmare se instalează, de regulă, în C.O.N., C.O.J. şi al municipiului
Bucureşti, punctele de comandă, centrele operative şi dispeceratele operatorilor economici sursă de
risc, în încăperi amenajate şi destinate acestui scop, care să îndeplinească condiţiile tehnice pentru
funcţionarea corespunzătoare a acestora.
Centralele de alarmare asigură şi acţionarea sirenelor prevăzute a se instala la primirea
ordinului de trecere la intensificarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, în
conformitate cu precizările instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare.
La municipiile reşedinţă de judeţ, centralele de alarmare se instalează în centrele
operaţionale sau în punctele de comandă judeţene sau/şi municipale, după caz, astfel încât, în cazul
scoaterii din funcţiune a uneia din acestea, să se asigure alarmarea corespunzătoare a localităţii. De
asemenea, la municipii şi oraşe, centralele de alarmare trebuie să poată fi acţionate şi de la punctele
de comandă judeţene.
În municipiul Bucureşti, centralele de alarmare se instalează în centrul operaţional sau în
punctul de comandă al I.S.U.. Centralele de alarmare ale sectoarelor se acţionează de la punctul de
comandă al municipiului Bucureşti.
La centralele de alarmare instalate în punctul de comandă al municipiului Bucureşti se
conectează 10-15% din sirenele existente în fiecare sector, asigurându-se astfel posibilitatea
acţionării mijloacelor de alarmare din sectoarele la care punctele de comandă de protecţie civilă
respective au fost scoase din funcţiune în cazul atacului din aer.
În dispeceratele operatorilor economici sursă de risc se vor instala centrale de alarmare cu o
capacitate care să permită acţionarea centralizată a sirenelor electrice, sirenelor electronice,
sirenelor cu aer comprimat existente şi pe cele care se prevăd a se mai instala, asigurându-se
obligatoriu posibilitatea acţionării din C.O.J..
Centralele de alarmare se conectează, pe cât posibil, la aparatura de înştiinţare - alarmare în
scopul acţionării lor centralizate de la I.G.S.U. sau de la I.J.S.U..
Acţionarea mijloacelor de alarmare de la centralele de alarmare se asigură pe circuite
telefonice urbane şi interurbane proprii serviciilor de urgenţă profesioniste, sau închiriate din
sistemul de telecomunicaţii teritorial.
Circuitele telefonice folosite pentru acţionarea centralelor şi mijloacelor de alarmare
instalate la operatorii economici sursă de risc se închiriază de către aceştia, iar pentru cele aflate la
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă se închiriază de către consiliile locale.
În funcţie de importanţa localităţii, în vederea realizării măsurilor de protecţie civilă, la nivel
judeţean se constituie rezerve de sirene electrice, electronice şi motosirene în procent de 5-10%, în
depozitul I.J.S.U., iar la centralele de alarmare în procent de 20-25% faţă de existent [1].
Pentru transmiterea mesajelor şi semnalelor de alarmare a populaţiei prin posturile centrale
şi locale de radiodifuziune şi televiziune, Inspectoratul General şi inspectoratele judeţene încheie
protocoale de cooperare cu acestea.
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În centrele operative ale comitetelor locale, precum şi în dispeceratele operatorilor
economici sursă de risc care dispun de staţii de radiodifuziune, respectiv radioamplificare, pe timpul
aplicării măsurilor pentru creşterea graduală a capacităţii de intervenţie se pregătesc instalaţiile
necesare pentru transmiterea semnalelor şi comunicărilor de protecţie civilă.
Operatorii economici sursă de risc, asigură mijloacele de alarmare pentru prevenirea
populaţiei din zonele potenţial a fi afectate.
Alarmarea populaţiei din localităţile dispuse în zonele din aval de barajele hidroenergetice se
asigură prin sisteme de alarmare, constituite din sirene electronice, sirene cu aer comprimat şi
electrice. Mesajele verbale şi semnalele acustice emise de mijloacele de alarmare trebuie să acopere
întreaga zonă inundabilă.
Pentru noile lucrări hidrotehnice, sistemele de alarmare se realizează o dată cu executarea
acestora prin grija beneficiarilor, care răspund şi de întreţinerea, menţinerea în stare de funcţionare
şi acţionarea la nevoie a mijloacelor de alarmare.
Acţionarea mijloacelor de alarmare deţinute de operatorii economici sursă de risc, se
realizează din dispeceratele deţinătorilor sau din locaţiile (amplasamentele) stabilite de aceştia,
precum şi din centrele operaţionale judeţene. În situaţia când pericolul este iminent, operatorii
economici sursă de risc alarmează imediat populaţia din arealul de impact prin acţionarea sirenelor
din dispeceratele proprii, informând ulterior despre aceasta centrele operaţionale judeţene.
IV. Sistemul integrat de avertizare publică MTL2H
Sistemul de sirene electronice MTL2H permite alarmarea şi avertizarea populaţiei în cazul
unui eveniment specific de protecţie civilă (situaţii de urgenţă sau conflict armat), ce necesită
comunicarea rapidă a pericolului către cetăţeni.
Domeniul de utilizare: unităţile administrativ – teritoriale, marile platforme industriale sau
chimice, industria petrolieră, zonele de pericol ale barajelor, etc., practic oriunde este necesar a fi
anunţat populaţiei civile iminenţa unui pericol imediat [5].

Figura nr. 1. Domeniul de utilizare
Caracteristici:
- echipamentele MTL2H furnizează semnale de alarmare şi avertizare sonoră cu propagare
omnidirecţională şi cu putere uniformă;
- semnale de alarmare – 5 standard + 12 semnale de avertizare configurabile la cererea
utilizatorului;
- adresare publică, în direct sau cu semnale voce preînregistrate digital (16 mesaje x 240 s);
- alimentare cu ajutorul bateriei de acumulatori până la 30 minute în mod continuu la puterea
maximă;
- comandă locală sau la distanţă;
- autodiagnostic continuu al sistemului;
- autotest mut;
- interogare de la distanţă a stării sirenelor;
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-

monitorizarea ambientului / raportare.

Figura nr. 2. Sistemul integrat de avertizare publică
Componente:
a. Software de comandă şi control al sistemului:
- securitate avansată pe două nivele;
- sistemul poate furniza analiza semnalelor şi cuvintelor / parolei de acces;
- furnizarea semnalelor de alarmare;
- transmiterea mesajelor text în direct sau preînregistrate;
- afişarea / comanda stării sirenelor pentru o sirenă anume, pentru un grup de sirene;
- capacitate maximă – 60.000 sirene.

Figura nr. 3. Monitor de comandă LCD
b.
c.
-

Componente hardware de comandă şi control:
unitate centrală PC;
dulap cu echipament electronic;
boxă comutare;
comutare canale de comunicaţie;
modem - uri, UPS.
Sistemul de comunicaţie:
linie închiriată;
radio, GSM;
sateliţi de joasă altitudine.
Figura nr. 4. Dulapul electronic
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d.
-

Dulapul electronic de acţionare al sirenei:
sistemul de bază electronic;
amplificatoare de putere;
blocul de alimentare cu încărcătorul şi compensarea funcţiei de temperatură al bateriei de
acumulatori;
circuitul microprocesor, generatorul de semnal, controlul local cu tastatura şi afişajul LCD,
microfon.
Tabelul nr. 2. Performanţe de propagare acustică
Putere (W)
SPL / 1m (dB)
SPL / 30 m (dB)
600
138,5
109
1200
144,5
115
1800
147,5
118
2400
149,5
121
3000
151,5
123

Sistemul MTL2H se poate dota cu cinci modele de sirene (SPL de la 109 dB la 123 dB la
30 m distanţă).
Opţiuni:
- comandă la distanţă;
- înregistrare digitală de la distanţă a mesajelor text (voce);
- alimentare cu panou solar.

Figura nr. 5. Sirene de alarmare electronice
V. Concluzii
În lucrare se prezintă o analiză a sistemului de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare
în situaţii de urgenţă sau conflict armat la nivel naţional sau local (prezent şi viitor). De asemenea,
este prezentat Sistemul integrat de avertizare publică MTL2H ce asigură: alarmare eficientă pe arii
extinse; răspândirea de mesaje în direct sau preînregistrate; autodiagnosticare şi raportate automată;
autonomie faţă de reţeaua de alimentare electrică, control la distanţă flexibil; centre de comandă
redundante. În concluzie, pentru asigurarea unui mod eficient şi sigur de alarmare publică, se pot
folosi cu succes aceste sisteme integrate de avertizare şi alarmare.
Bibliografie :
[1] O.M.A.I. nr. 886 din 30 septembrie 2005;
[2] O.M.A.I. nr. 1259 din 10 aprilie 2006;
[3] Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004;
[4] Lt. col. drd. Niculae Stan, Manual de protecţie civilă, Ed. M.A.I., 2005;
[5] www.mira-telecom.ro.
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IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI AFTERCARE
ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII PERSONALULUI
Petre PORADICI∗

AFTERCARE principle aimes at helping to ensure the continued reliability, trustworthiness and loyalty of
cleared personnel. The improvement of this principle suposes the examination of three post-vetting functions of
personnel security systems: monitoring or continuing evaluation, security education, and intervention and employee
assistance.

Introducere
Principiul AFTER CARE aplicat în domeniul securităţii personalului, are drept scop
proiectarea şi implementarea unui sistem instituţional care să asigure încrederea în persoana
verificată şi menţinerea factorilor de risc în limite acceptabile în raport cu nivelul de acces, pe toată
durata de valabilitate a documentelor de securitate.
Considerentele care au condus la cristalizarea şi dezvoltarea principiului AFTER CARE, pot
fi sintetizate pe baza unor concluzii rezultate din cercetări psiho-sociologice, pornind de la
cazuistica serviciilor de informaţii şi contrainformaţii, astfel:
• Cel mai mare pericol pentru o instituţie, din punct de vedere al securităţii, îl
reprezintă proprii angajaţi
• Eliberarea unui document de securitate confirmă faptul că, în urma investigaţiilor de
securitate, factorii de risc se menţin într-o marjă acceptabilă, în raport cu nivelul de
acces
• Comportamentul oricărei persoane este influenţat de mediu
• Dinamica mediului de securitate impune identificarea şi instituţionalizarea unor
măsuri preventive de natură să contracareze noile riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii
Mijloacele de atingere a dezideratului AFTER CARE, ţin de optimizarea celor trei funcţii
cheie post vetting: monitorizare/evaluare continuă, educaţie de securitate şi intervenţie/asistare
angajaţi cu probleme de securitate.
Monitorizarea/evaluarea continuă, presupune un sistem de raportare a tuturor aspectelor care
se pot constitui în riscuri de securitate.
Educaţia de securitate necesită o focalizare asupra înţelegerii depline a ameninţărilor, a
vulnerabilităţilor umane şi tehnice, precum şi a mijloacelor de acţiune ale inamicilor ţi
contramăsurilor necesare.
Programele de intervenţie/asistare a angajaţilor cu probleme de securitate au drept scop
asigurarea unui suport tehnic adecvat pentru angajaţii care ulterior autorizării accesului la informaţii
clasificate, din diferite motive, pot face obiectul unor riscuri de securitate.
I. Monitorizarea/evaluarea continuă
Unul dintre cele mai eficiente instrumente introduse de principiul AFTER CARE, este
instituirea unui sistem de monitorizare/evaluare continuă a personalului autorizat să acceseze
informaţii clasificate.
Modul prin care acest sistem poate deveni operant, presupune existenţa unor reglementări
clare, implementate în toate entităţile în care se vehiculează/gestionează informaţii clasificate, de
natură să aducă în atenţia structurilor de contrainformaţii şi securitate toate datele şi informaţiile
care s-ar putea constitui în riscuri de securitate cu privire la personalul din aria de responsabilitate.
În acest sens, trebuie accentuat faptul că, o educaţie de securitate solidă a personalului autorizat să
acceseze informaţii clasificate, conduce la conştientizarea de către fiecare dintre aceştia, a
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necesităţii şi obligativităţii de raportare a oricăror aspecte care au legătură cu starea de
securitate.
Practic, în ţările în care acest pricipiu a fost implementat (SUA, Anglia, Olanda, Danemarca,
ş.a.), standardele de protecţie a informaţiilor clasificate conţin prevederi referitoare atât la obligaţia
de cooperare şi raportare a datelor şi informaţiilor care pot genera riscuri de securitate între
manageri-structură de securitate, structură de securitate-Autoritate Desemnată de Securitate, cât şi
responsabilizarea tuturor angajaţilor cu privire la obligativitatea raportării acestor situaţii.
Cu toate acestea, s-a constatat că o serie de aspecte în strânsă relaţionare cu starea de
securitate, deşi cunoscute, nu au fost raportate. Principalul motiv pentru care indivizii sunt ezitanţi
în raportarea unor comportamente care ar putea genera riscuri de securitate (ca spre exemplu,
consumul excesiv de băuturi alcoolice), se datorează incapacităţii acestora de a percepe legătura
directă dintre o problemă particulară a unei persoane şi securitatea naţională.
Totodată, conform rezultatelor unor cercetări recente23, s-a motivat neraportarea datelor şi
informaţiilor prin modul prea general prin care aceste politici sunt implementate în reglementările
specifice, punându-se în evidenţă faptul că, indivizii sunt mult mai dispuşi să raporteze
comportamente care în mod evident se relaţionează cu domeniul contrainformaţiilor şi securităţii,
dar vădit, mult mai puţin dispuşi să raporteze tipuri de comportamente personale, intime, pentru
care, nesesizând implicaţiile asupra securităţii, preferă să fie în responsabilitatea structurilor cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
În aceste condiţii, soluţia nu poate fi decât elaborarea unei liste clare şi succinte, a acelor
comportamente sau fapte care se pot constitui în potenţiale ameninţări la adresa securităţii
naţionale şi care, dacă sunt observate, trebuie raportate.
Un asemenea demers, a făcut obiectul unui studiu în cadrul Centrului de Cercetări în
Securitatea Personalului din SUA (PERSEREC) 24 , demarat în anul 2002 şi concretizat prin
implementarea unui Ghid practic de raportare a indicatorilor de contrainformaţii şi securitate, în
anul 200425.
Studiul a avut în vedere şi acele aspecte care ţin de fireasca înclinaţie de indivizilor care observă
anumite comportamente, de a trece prin filtrul judecăţii proprii corelaţia cu problematica de
securitate, ceea ce conduce de multe ori la indecizie ori la alegerea de a nu raporta. Ca atare, toate
elementele conţinute în această listă sunt focalizate pe comportamente cu impact potenţial major
asupra securităţii, care nu pot fi supuse unor speculaţii şi care, dacă sunt observate, trebuie
raportate urgent, autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul contrainformaţiilor şi securităţii.
În acelaşi timp, la primirea raportului, persoana desemnată din autoritatea responsabilă, are
obligaţia de a verifica informaţiile şi a intreprinde măsurile specifice necesare în scopul minimizării
consecinţelor, dacă acestea se confirmă.
Menţionez faptul că toate elementele din acest ghid, au caracter de generalitate, în sensul că,
riscurile de securitate ce ar putea decurge din fiecare dintre aspectele raportate, sunt aceleaşi pentru
orice entitate care gestionează informaţii clasificate.
II. Comportamente raportabile obligatoriu
Atunci când deveniţi conştienţi sau aflaţi despre existenţa unor comportamente sau fapte
care se încadrează în lista prezentă, este obligatoriu să raportaţi de urgenţă, structurii de securitate
sau şefului direct, oricare din următoarele situaţii:
• Un coleg are contacte cu un individ cunoscut sau suspectat a fi asociat cu un serviciu de
informaţii sau securitate străin, ori cu o organizaţie teroristă.
• Un coleg nu a raportat o ofertă de sprijin financiar din partea unui cetăţean străin, altcineva
decât membru apropiat al familiei.
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•

Un coleg nu a raportat o solicitare de informaţii clasificate sau neclasificate, venită prin alte
canale decât cele oficiale, din partea unui cetăţean străin, fără autorizare şi necesitate de a
şti.
• Un coleg este angajat într-o activitate ilegală, sau vă solicită să vă angajaţi într-o activitate
ilegală.
• Un coleg vă cere să obţineţi informaţii clasificate, indiferent de format sau suport, informaţii
pe care acesta nu este autorizat să le acceseze.
• Un coleg vă solicită să semnaţi pentru distrugerea unor informaţii clasificate, fără a participa
la distrugere.
• Un coleg utilizează fără autorizare, mijloace tehnice de înregistrare video sau audio,
calculatoare sau suporţi magnetici, în zone de securitate, în care se gestionează, discută sau
procesează informaţii clasificate.
• Sesizaţi existenţa unor mijloace de ascultare sau supraveghere în zonele de securitate.
• Un coleg păstrează informaţii clasificate la domiciliu sau în alte locuri neautorizate.
• Un coleg accesează informaţii clasificate sau neclasificate prin sistemele informatice şi de
comunicaţii, fără a fi autorizat.
• Un coleg încearcă să obţină acces la informaţii clasificate fără respectarea principiului
necesităţii de a şti, deşi deţine o autorizaţie de acces la informaţii clasificate.
• Cineva mută informaţii clasificate dintr-o zonă de lucru, fără autorizare, prin aceasta
înţelegând inclusiv documente luate la domiciliu sau transmiterea prin e-mail sau fax.
• Un coleg utilizează fax sau calculator nesecretizat pentru transmiterea documentelor
clasificate.
• O persoană înlocuieşte/îndepărtează marcajul de clasificare de pe un document clasificat.
• Auziţi un coleg discutând informaţii clasificate la un telefon necriptat.
• Un individ care deţine o autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nu raportează o
călătorie în străinătate, în interes de serviciu sau personal.
• Tentativa unui individ de ridicare a nivelului de acces la informaţii clasificate, repetat şi
voluntar, fără ca acest lucru să-i fie necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţionale.
• Utilizarea copiatoarelor sau calculatoarelor pentru multiplicarea sau transmiterea
informaţiilor clasificate, fără ca acest lucru să fie prevăzut în fişa postului.
• Lucrul peste programul normal, repetat, nejustificat şi mai ales, neînsoţit (de unul singur).
• Avere inexplicabilă sau necuvenită, inclusiv dobândirea unor bunuri de mare valoare cum ar
fi proprietăţi imobiliare, acţiuni, maşini, pentru care nu există surse legale, de genul
moşteniri, câştiguri din loterii, pariuri sau alte jocuri de noroc, sau afaceri profitabile.
• Modificări spectaculoase în statutul financiar al unei persoane, sau achitarea unor sume mari
de bani din calitate de debitor.
• Încercarea de a ademeni personal autorizat pentru acces la informaţii clasificate în scopul de
a îl pune în situaţii compromiţătoare.
• Încercarea de a crea obligaţii unor persoane autorizate pentru acces la informaţii clasificate,
prin utilizarea unor mijloace de genul oferirii de favoruri, daruri, bani, şa.
Este de la sine înţeles faptul că, această listă de comportamente nu este exhaustivă. Se pot
raporta şi oricare alte comportamente observate, care se consideră a fi de natură să influenţeze
starea de securitate.
Concluzii
Pornind de la ideea că, obiectivul strategic în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate
este de a asigura securitatea informaţiilor cu diminuarea la minim a riscurilor de compromitere a
acestora, este de datoria structurilor cu responsabilităţi în acest domeniu, să implementeze
principiul AFTER CARE în domeniul securităţii personalului, ca mecanism de asigurare a
menţinerii încrederii în personalul autorizat să acceseze informaţii clasificate, pe toată durata de
valabilitate a acestor documente de securitate.
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Din punct de vedere al modului practic de implementare a sistemului de
monitorizare/evaluare continuă, punerea la dispoziţia şefilor, lucrătorilor şi personalului din
structurile de securitate, a unui asemenea ghid de raportare a indicatorilor de contrainformaţii şi
securitate, ar fi deosebit de utilă în briefingurile de securitate iniţiale şi periodice, oferind o bună
înţelegere a problematicii de securitate şi ar asigura funcţionalitatea la nivel de entitate, în relaţia cu
structura de securitate şi contrainformaţii care o are în responsabilitate.
Toate aspectele de ordin tehnic, trebuie să fie implementate prin standarde specifice şi
aplicate de toate Autorităţile Desemnate de Securitate.
În concluzie, consider deosebit de util ca, sub coordonarea Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat, să se declanşeze consultări pe această temă cu toate Autorităţile
Desemnate de Securitate, care să se concretizeze în reglementări specifice.
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CONSIDERATIONS ON CIVIL-MILITARY CO-ORDINATION
WITHIN EUROPEAN UNION CRISIS MANAGEMENT POLICIES
Horatiu Adrian NEAGOIE∗
Through a process of learning, the European Union is progressively improving its crisis management
capabilities to better deal with complex security situations. Thus, in the last few months, the European Union has
launched mixed civilian crisis management operations including both police and rule of law components (EULEX Iraq
and the new EUPM could serve as an example), civilian-military mixed operations (such as the EU support to AMIS II
in Darfur), as well as civilian operations supported by military expertise (the EU Monitoring Mission in Aceh). In this
way, the EU has put to the test its recurrent claim that it is in a unique position to contribute to complex crisis
management and that it constitutes an added value to NATO. Yet, this challenge requires an effective Civil-Military CoOrdination System working across the spectrum of EU instruments, especially since the EU has rarely launched
integrated missions, i.e. with military and civilian components under a common chain of command and sharing a
common mandate.

Introduction
Since the end of the Cold War, Crisis Management Operations have become more complex
and multidimensional in nature. Nowadays it is widely accepted that Crisis Management requires a
comprehensive approach, encompassing a broad array of tasks and instruments.
The goal of crisis management is not only about bringing to an end the conflict, but also
supporting the process of reconstruction of the country both in a political and a physical sense.
State-Building Projects are increasingly associated to Peacekeeping Operations, and in most
of the theatres of operations, the military are deployed in parallel with other political and
humanitarian agencies. This makes cooperation and co-ordination between civilian and military
organizations a critical factor for the success of Crisis Management Operations.
This paperwork aims to analyze the development of the European Union’s capabilities in the
field of Crisis Management, in particular, the co-ordination between military and civilian
instruments. In order to do so, it examines the EU’s efforts since 1999 to build a coherent and
effective Crisis Management Policy looking at whether the EU has been able to define and
implement a comprehensive concept of crisis management. Resulting from a slow process of
learning by doing, a new conceptual framework and new institutional arrangements have been
established both at the decision-making level and on the ground to guarantee a better civil-military
co-ordination. For example, at the decision-making level, this has led to the creation of a Civ/Mil
Unit and an initiative to develop an EU Concept for Comprehensive Planning. Still, some problems,
due to the complexity of the EU’s policy-making structures and the fragmentation of the EU’s
presence on the ground, have made it difficult to achieve a coherent action.
To illustrate this argument, the EU’s recent engagement in Bosnia and Herzegovina
(hereafter BiH) – where the EU has launched its first Police Mission and its largest military
operation so far – is examined in more detail in the second part of the paperwork. The EU has
deployed in BiH the full spectrum of instruments at its disposal, including political tools like
Conflict Mediation (EU Special Representative); Economic Carrots (humanitarian aid and long
term economic assistance); and Crisis Management Instruments (Police and Military Missions),
becoming a key security actor in the country. In this way, the EU has tried to introduce a
comprehensive approach towards conflict management hence fully in line with the European
Security Strategy (ESS) (European Council, 2003).
This strategy has been specified in a Comprehensive Policy for Bosnia and Herzegovina
(European Council, 2004) and other official documents. However, problems to co-ordinate the
activities of the EU Police Mission (EUPM) and the EU Military Mission (EUFOR) in BiH have
been evident during the first year of the running of EUFOR. The paper discusses the problems the
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EU has faced when trying to implement Crisis Management Operations that involve
simultaneously civilian and military components. Particular attention is paid to processes of
learning and obstacles that have prevented the institutionalization of the lessons learned in this case.
I. EU Crisis Management Operations
Jack Levy defines learning as “a change of beliefs (or the degree of confidence in one’s
beliefs) or the development of new beliefs, skills, or procedures as a result of the observations and
interpretation of experience” (1994: 283). Drawing on this definition, learning is conceived for the
purpose of this paper as an active process which involves the following stages:
1) Observation of your own experience or others’ experience;
2) An active interpretation of this new information;
3) A change of beliefs. Thus, confronted to new information, actors will reassess their prior
beliefs what will lead to a change of beliefs or a change in the degree of confidence of one’s beliefs
(reaffirming your prior beliefs).
A crucial aspect here regards to the institutionalization of learning, i.e. the transfer from the
individual to the institution. Only when learning has been institutionalized can lead to a policy
change. However, the institutionalization of learning can be prevented by several factors. Among
them, it can be mentioned: rotation, organizational culture, institutional setting and lack of
resources.
Processes of learning at the EU level –in other words, the EU’s learning from its foreign
policy activities– may result from an evaluation of the EU’s own experience, such as Crisis
Management Exercises (CME) or Crisis Management Operations. In addition to this, the EU also
learns from the information gathered about the experiences of other international actors (UN,
NATO, Member States).
High rotation levels may be a problem to institutionalize learning in the case of police and
military missions, because officers only stay between 6 to 12 months. Resources have been also a
significant obstacle to implement the lessons learned. Finally, the compartmentalization of the
ESDP may avert from learning processes. Problems to implement the lessons learned might result
from turf battles within the EU itself. Besides, although there is a Lessons Learned Process in both
military and police missions, there is not a centralized system of Lessons Learned at the EU level.
For this reason, it is extremely difficult to transfer the lessons from the police to the military and
vice-versa. This has resulted in a fragmented approach towards EU Crisis Management and has
hindered attempts to streamline resources.
II. Civil-Military Co-Ordination (CMCO) in EU Crisis Management
The challenge of CMCO within the EU
The EU is commonly seen to be in a unique position to make a significant contribution to
complex crisis management operations due to the broad range of instruments at its disposal,
including political tools like conflict mediation; economic ones (humanitarian aid and long term
economic assistance); police and military ones. The ESS (European Council, 2003) states that the
EU “could add particular value by developing operations involving both military and civilian
capabilities” (ibid.). In the same vein, an EU official argued that The Union will be capable both of
maintaining peace and restoring law and order, policing, monitoring elections and rebuilding the
material infrastructure and of providing humanitarian assistance. With these capabilities
complementary to each other, the European Union has all the qualifications for being a powerful
and effective player in world affairs.
However, the fact is that the EU is still far from using all these instruments in a coherent and
effective way. The recent development of ESDP capabilities has increased the ability of the EU to
play a significant role in the world, but it has also made coordination within the EU more difficult.
The need for a more coherent approach is acknowledged both at the political and operational levels
and for this, it is required both the structure for co-ordination, but also the political will of the actors
involved. For instance, recently, the High Representative for CFSP stated, “… the EU is uniquely
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equipped among international actors in its ability to tackle problems using a wide range of
instruments. The trick is to use them in a co-ordinated way to achieve the greatest impact. This is
not always easy, but where there is a will, there is usually a way “(Solana, 2005). Problems of CivilMilitary Co-Ordination are not exclusive of the EU, but have also impinged upon the efforts of
other international organizations involved in complex Peace Support Operations. Nonetheless, in
the case of the EU, these difficulties are even more demanding due to the pillar division, the
complexity of procedures and the number of actors involved both in the decision-making and the
implementation process.
The overall system is complicated with the fragmentation of the EU’s presence on the
ground. The slow development of the CFSP and ESDP over the last few years means that together
with the traditional EU actors on the ground, the Commission Delegations, other EU actors have
been deployed in the last years to the theatres of conflict, inter alia, the EUSRs, monitoring
missions, police missions and military missions. The lack of a comprehensive planning strategy and
appropriate co-ordinating mechanisms have originated some problems and prevented the
implementation of a coherent and effective EU’s external action.
This paper focuses on the coherence within the intergovernmental pillar, i.e. CFSP/ESDP
crisis management activities. Intra-pillar co-ordination is expected to be less problematic than interpillar co-ordination, i.e. co-ordination between the second and the first pillar. Ensuring coherence
between short term (ESDP) and long term conflict prevention and crisis management policies
(supported by the Commission) becomes a thorny issue, since the actors involved, the decisionmaking procedures and the premises are different. There is still a long way to improve inter-pillar
co-ordination, and it seems that the breach has only grown in the last years with the development of
the EU Civilian Crisis Management Capabilities.
Meeting the challenge: Brussels’ efforts to improve CMCO
Aware of the complexity and potential problems of co-ordination that could arise between
civilian and military ESDP instruments, the EU tried to improve the co- ordination at the planning
and the operational stages of crisis management operations. This issue was firstly discussed in the
context of the preparation of the crisis management procedures (Council of the EU, 2000 and 2003).
These procedures were initially tested in the first EU’s Crisis Management Exercise “CME 02” in
May 2002. The lessons learned from the CME02 pointed at the need for an improvement of the
CMCO throughout the planning and operational phases of an operation (House of Lords, 2003, 17).
In consequence, in the second semester of 2002, the Danish Presidency presented an Action Plan
for the further strengthening of Civil-Military Co-Ordination in EU Crisis Management to be
developed by the following Greek Presidency (Council of the EU, 2002b). This document served to
draw some attention among different actors about the need to foster a culture of coordination;
however, it did not put in place any specific initiative or mechanism to achieve that goal.
This operational capacity will not be ready until the summer 2007. The Civ/Mil Cell should
provide the EU with an added value in terms of strategic and conceptual planning, without
overlapping with the roles of other institutional actors within the Council, that is, DG VIII (dealing
with mil/pol aspects of ESDP), DG IX (civilian crisis management) and the EU Military Committee
(EUMC). As acknowledged by an EU official: “one of the objectives here in the cell is to avoid
duplication, we don’t want to do the job of DG VIII or DG IX, but that is not always easy (…) we
are still finding our way and about how do we fit into the overall structure”. Another mentioned that
the cell should not be seen as “the planner”, but as a “catalyst” for more integrated planning, pulling
in expertise from different parts of the Council Secretariat, in particular when it comes to the
implementation of the Concept for Comprehensive Planning.
The Civ/Mil Cell should in theory concentrate on developing a comprehensive planning at
the strategic level, handing over the tactic and operational planning to DG III and DG IX. However,
in its first months of functioning, the cell has concentrated in strengthening the planning capacities
of DG IX, at the request of the later and due to the limited resources of DG IX and the
multiplication of the civilian crisis management operations in the last months. The lack of resources
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earmarked to civilian crisis management has so far prevented the Civ/Mil Cell from developing all
its potential.
From the outset, the creation of this cell has also been surrounded by criticisms mainly
because of its location, within the EUMS, which has been perceived with certain suspicion from
other Directorates-General within the Council Secretariat (DG VIII and DG IX).31 It is argued that
since the role of this unit is to co-ordinate civilian and military activities it should be not located
within the EUMS, headed by a military, and with a military-dominated composition. Rather it
should have been established as an independent body, under the High Representative’s command,
composed equally by civilian and military personnel, hence acting as the main body bringing
together the military and the civilian approaches.
Another problem to improve civilian-military co-ordination within the Council Secretariat
stems from the complexity of its structures and procedures to deal with crisis management
operations and the intra-institutional quarrels. As an EU official acknowledged, the Civ/Mil Unit
could provide a holistic and integrated planning in crisis management, but “when push comes to
shove, there is still too much directorate turf wars going on in respect to ‘who does what’”. This
view is also shared by the High Representative. According to Javier Solana, The creation of the
Civ/Mil Cell has been a step in the right direction, but does not go far enough.
It should be seen as a pathfinder, leading the way to a more complete integration of civilian
and military expertise within the Council’s structures .For this reason, the High Representative has
recommended a reform of the Council Secretariat’s structures to achieve “the maximum possible
the civil/military integration in all areas”. According to him, it is necessary a more concerted
approach and the political will from the different bodies within the Council Secretariat. However,
for the moment, this restructuring does not seem a priority. The Council Secretariat is still very
much process-focused (engaged with EU internal processes), instead of being operation focused, i.e.
looking at what are the appropriate instruments to deal with each crisis.
Finally, the recent creation of a European Gendarmerie Force (EGF) increases the need for a
clear definition of the role of civilian police, paramilitary police and military forces in EU crisis
management operations in an effort to streamline capabilities. Within the EU, there are some
divergences amongst the Member States regarding the usefulness of constabulary forces. The
Nordic countries, for instance, have traditionally been suspicious of the role of ‘paramilitary’ police
forces and hence oppose their deployment. By contrast, Southern countries like Spain, France, Italy
and Portugal have this type of forces at home and are keen to employ these forces in missions
abroad. Because of this fundamental disagreement, the EGF has been created outside the EU’s
structures.
This initiative embodies the idea of creating a force that can fill in the gap between the
military and the civilian interface, providing the best of each world (Esquivel Lalinde, 2005). It is
particularly endowed to carry out a rapid reaction intervention in the aftermath of a conflict under a
military command or a substitution mission under a civilian command and can be deployed at
different stages of a crisis (initial phase, transition, stabilization, and even as a preventive
engagement).
The EU needs a clear CMCO doctrine and to define what the role of each of these
instruments should be in a post-conflict scenario. In the next section, the paper analyses the
attempts to improve civil-military co-ordination in the field by considering the case of EU’s
engagement in BiH. In particular, it is interesting to examine the tensions between the police
(EUPM) and the military (EUFOR) missions recently launched in the country.
III. CMCO in the case of Bosnia and Herzegovina
An EU’s fragmented presence on the ground.
One of the main lessons drawn from the EU’s experience in the Balkan conflicts was that
the EU had to improve its crisis management capabilities in order to better deal with threats in its
neighborhood. From then, the Balkans has become one of the main testing grounds for the ESDP. In
January 2003, the first ever EU police mission began its operations in BiH, and then, on the 31st
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March 2003, the military mission Operation Concordia in FYROM. In December 2004, the EU
launched its largest ever military mission in BiH to take over from the NATO-led SFOR mission:
EUFOR Althea. It was the first time that the EU had simultaneously on the same theatre of
operations a civilian (EUPM) and a military (EUFOR) crisis management operation. This involved
a new challenge for the EU: the need for an enhanced co-ordination between the military and the
civilian elements of ESDP at different levels.
In BiH, coherence on the ground has been difficult to achieve not only because of the EU’s
fragmented presence, but also because of the fact that different actors arrived at different times, and
that there was not a comprehensive approach from the beginning. The EC Monitoring Mission
(later the EUMM) was launched in July 1991 to observe the cease-fire in Slovenia and then
deployed to other countries in the region, including BiH, to monitor human rights and other
security-related issues. In 2003, the EU decided to launch its first ever police mission in BiH. At the
same time, Paddy Ashdown was appointed EU Special Representative in BiH (EUSR). The EUSR
was integrated into the chain of command of the EUPM in order to facilitate co-ordination of the
different EU bodies in the country.
To ensure coherence, different mechanisms have been set up, and among them, the most
important is the figure of the EUSR. The EUSR is in the chain of command of EUPM and can offer
political advice to EUFOR, inter alia, on organized crime and ICTY indictees. However, the two
ESDP operations remain under separated chains of command and carry out different mandates what
impinges upon coherence. The EUSR is not in the chain of command of EUFOR, limiting de facto
its co-ordinating role, although good working relationships between the Force Commanders and the
EUSRs have facilitated his task.37 In the summer of 2004, with a view to prepare the deployment
of EUFOR, the European Council approved a Comprehensive policy for BiH “to ensure that the EU
has a comprehensive approach to Bosnia and Herzegovina, based on a clear EU policy and
modalities to pursue that policy in a coherent manner” (European Council, 2004). The document
acknowledged the difficulties to achieve co-ordination and coherence in BiH “given the magnitude
of the EU’s involvement” in the country. For this reason, different arrangements both in Brussels
and in Sarajevo were suggested in order to ensure a coherent and effective policy.
Co-Ordination between EUPM and EUFOR in the fight against Organized Crime.
However, these arrangements have not prevented some problems of co-ordination. A case in
point has been co-ordination between the police and the military mission. In theory, the mandates of
the two missions did not clash. The role of EUPM was to monitor, mentor and inspect at the
medium and senior level, assisting in the building of the capabilities of the Bosnian police forces,
according to European and international standards (Council of the EU 2002a). EUFOR Althea was
to provide a safe and secure environment, and to implement other aspects of ANNEX 1A and 2 of
the Dayton Agreement (Council of the EU 2004). Whereas, the EUPM’s mandate aimed to the
longterm capacity-building of the police forces, EUFOR focused on the short term (deterrence). The
first had a non-executive mandate (monitor, mentor and inspect); the latter had an executive
mandate, i.e. it had enforcement tools to be used if appropriate.
Everybody seems to agree that the military mission in BiH is a low-level risk mission,
especially given that the country is currently in the process of signing a Stabilization and
Association Agreement. Even if not ruled out, the resumption of ethnic violence among the
different entities’ armies does not seem likely to occur. With the defense reform that has been
recently agreed, in the next years, there will be a single army.
Therefore, deterrence, the main task of EUFOR, will be made redundant. Instead, one of the
main challenges for the country appears to be organized crime, including drug trafficking,
smuggling of weapons and human trafficking. According to the ESS, organized crime constitutes
one of the main security challenges for the EU and the Balkans appear as one of the main nests of
organized crime: “90% of the heroin in Europe comes from poppies grown in Afghanistan . . . Most
of it is distributed through Balkan criminal networks which are also responsible for some 200,000
of the 700,000 women victims of the sex trade world wide” (European Council, 2003). Supporting
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institution building projects and a solid democracy constitutes one of the most effective ways to
tackle this problem. As stated in the ESS, “restoring good government to the Balkans, fostering
democracy and enabling the authorities there to tackle organized crime is one of the most effective
ways of dealing with organized crime within the EU”.
The role of EUFOR in the fight against organized crime was rather different. EUFOR’s
mandate identified the fight against organized crime as one of its supporting tasks, but from the
outset, the involvement of EUFOR in the fight against organized crime was considered by the Force
Commander to be a fundamental task. It was argued that its participation in such missions was
particularly needed because of the seriousness of the problem, affecting the stability and the
security situation in BiH. Since EUFOR took over from SFOR in December 2004, it conducted
different operations together with local law enforcement agencies to fight illegal activities like
weapons’ smuggling, drug trafficking, human trafficking and illegal logging. They were carried out
both by military troops and the IPU, a constabulary force, especially well suited for such activities.
However, EUFOR’s assertive approach soon generated criticisms within the EU family and
these problems were pointed out in several EUPM Mission Reviews. Some EU officials, especially
from the Commission and the EUPM, criticized the appropriateness of this type of operations ten
years after Dayton.44 From the point of view of EUPM, the activities that EUFOR was carrying out
to fight organized crime were beyond its mandate and had to be put to an end. They argued that
EUFOR was interfering with EUPM’s mandate. By participating in organized crime operations,
they were doing the job of the local police forces, instead of promoting long-term capacity-building
and ownership of the reforms.
However, as a result of a process of learning by doing, EU actors realized the need for better
arrangements. In September 2005, the representatives of EUPM, EUFOR and the EUSR agreed on
Seven Principles for co-ordination and on General Guidelines for Increasing Cooperation between
EUPM-EUFOR and EUSR (EUPM, EUFOR, EUSR, 2005). According to this document, the main
coordinating role would fall under the responsibility of the EUSR who would chair a new body, the
Crime Strategy Working Group. According to the Seven Principles, EUPM would take the lead in
the policing aspects of the ESDP, supporting efforts in tackling organized crime. EUPM would
assist the local authorities by mentoring and monitoring the planning of these operations, while
EUFOR would provide the operational capabilities to these operations, all under the political coordination of the EUSR. These activities should aim at supporting the efforts of BiH authorities in
the fight against organized crime, in an effort to promote local ownership.
The problems between EUPM and EUFOR highlighted Brussels’ inability in designing a
comprehensive civilian and military approach to crisis management. Besides, they came out at a
time when the mandate of EUPM had to be reviewed, which led to a heated debate among the
Member States about the appropriateness of executive/nonexecutive missions, the role of
constabulary forces in EU crisis management and the overall strategy of the EU in the fight
organized crime. The EU Member States (and the EUSR) realized that something had to be done to
improve this situation and contributed to exert pressure on the relevant actors in BiH. There was an
agreement that EUFOR should progressively reduce its role in the fight against organized crime
(facilitating in this way EUFOR’s exit strategy). At the same time, it was obvious that something
had to be done to deal with the threat posed by organized crime. The solution was to enhance the
mandate of EUPM. The Carabinieri-type component remained within EUFOR, but would act under
the leading role of EUPM.
Along the same lines as the Seven Principles, the new EUPM mission launched in January
2006, has a stronger, more pro-active role in the fight against organized crime, assisting the local
authorities in planning and conducting organized crime investigations (Council of the EU, 2005).
With this new mission the EU has tried to overcome some of the problems of the previous one. For
example, it has strengthened its inspecting component. Hence one of the new strategic priorities will
be to monitor and inspect the accountability of the local police by looking at the operations carried
out by the Bosnian police forces, but also the conduct of individual police officers. On the other
hand, this mission also tries to respond to criticisms that pointed to the lack of an integrative
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approach in the previous EUPM, neglecting the importance of other rule of law components in the
fight against criminality in BiH. Even though the new EUPM is still a police mission, it also
includes some rule of law experts.
Concluding remarks
Through a process of learning, the EU is progressively improving its crisis management
capabilities to better deal with complex security situations. Thus, in the last few months, the EU has
launched mixed civilian crisis management operations including both police and rule of law
components (EULEX Iraq and the new EUPM could serve as an example), civilian-military mixed
operations (such as the EU support to AMIS II in Darfur), as well as civilian operations supported
by military expertise (the EU Monitoring Mission in Aceh). In this way, the EU has put to the test
its recurrent claim that it is in a unique position to contribute to complex crisis management and that
it constitutes an added value to NATO. Yet, this challenge requires an effective CMCO system
working across the spectrum of EU instruments, especially since the EU has rarely launched
integrated missions, i.e. with military and civilian components under a common chain of command
and sharing a common mandate.
Several factors explain problems in the institutionalization and implementation of the
lessons drawn at the decision-making level. Firstly, it is about the fragmentation of the structures
dealing with crisis management. The compartmentalization of the Council Secretariat, for example,
means that there is little hope that the new Civ/Mil Unit can link the civilian military spectrums of
crisis management unless the Council Secretariat is reorganized. In the absence of a single decisionmaking process, and while the division among pillars remains, an intensification of contacts among
all the relevant actors and better structures for communication might help to overcome some
problems.
The EU’s experience in BiH is also important because the EU can use the lessons learned in
terms of civil-military co-ordination for future operations. For instance, the above mentioned
problems in BiH have led to the discussion within the EU of a Regiona approach to Organized
Crime in the Western Balkans and the delineation of some guidelines and recommendations for EU
crisis management missions to take into consideration when assisting in the fight against organized
crime. Kosovo could be the first country where, starting from scratch, the EU could test its new
CMCO doctrine regarding the fight against organized crime.
As one EU official mentioned, “everybody wants co-ordination, but nobody wants to be coordinated”. As in other areas of EU crisis management policies, the Union is learning how to move
from this idea by developing the necessary concepts and putting in place new co-ordinating
mechanisms both at the decision-making and at the implementation level. Problems of coordination between the Commission and the council activities cannot be completely solved unless
the pillar structure is abolished. Coordination between ESDP operations would not require such an
institutional reform.
Instead it is related to different institutional and working cultures among the actors involved
(civilian/military). In this sense, institutional reform has its limits here and the only way out would
involve a change in beliefs (learning) conducive to a cooperative culture. For the moment, it is not
clear whether the necessary political will to achieve this objective is already in place, in particular
when it comes to the Brussels milieu. Without this will, the lessons learned will be lost.
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CONSIDERAŢII PRIVIND NECESITATEA CUANTIFICĂRII ELEMENTELOR
DE INCOMPATIBILITATE PENTRU ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE
Petre PORADICI∗
A Designated Security Authority uses a two-part process to determine whether an individual should be
granted a security clearance. The first first phase is the personnel security investigation, in which the investigators
corroborate information provided by the applicant, interview character references, and review national and local
records. The second pfase is the adjudication. Adjudicators weigh favorable and unfavorable information with regard
to a number of factors, such as the nature, extent, and seriousness of any conduct. If, on balance, the evidence
suggests the individual is a good security risk, the clearance can be granted.

Introducere
Procesul de verificare a personalului are drept scop identificarea, prevenirea şi reducerea
riscurilor de securitate privind compromiterea informaţiilor clasificate.
Autorizarea accesului la informaţii clasificate cuprinde două procese în strînsă relaţionare,
astfel:
1. Verificarea (investigaţia) de securitate – proces de investigare a trecutului
persoanei în scopul obţinerii de informaţii de natură să permită evaluarea factorilor de risc privind
accesul la informaţii clasificate;
2. Evaluarea şi fundamentarea factorilor de risc privind accesul la informaţii
clasificate – proces care se bazează pe toate informaţiile de securitate: datele completate de
solicitant în formularele de securitate, informaţii furnizate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
securităţii, informaţii rezultate din interviuri de securitate şi datele rezultate din investigaţia de
securitate.
În conformitate cu legislaţia naţională (aliniată standardelor de protecţie a informaţiilor
NATO clasificate), pentru cel mai ridicat nivel de secretizare, verificarea de securitate se bazează
pe o serie de elemente care presupun o investigare a trecutului persoanei dar şi consultarea unor
baze de date ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
Evaluarea şi fundamentarea factorilor de risc privind accesul la informaţii clasificate,
este un proces decizional de maximă importanţă, care se derulează pe baza tuturor datelor
disponibile şi are în vedere:
a) loialitatea persoanei;
b) caracterul, nivelul de pregătire, relaţiile şi discreţia persoanei, care să ofere garanţii
asupra corectitudinii în gestionarea informaţiilor clasificate, oportunităţii accesului în
compartimente, obiective, zone şi locuri de securitate în care se gestionează informaţii clasificate
din domeniul său de activitate.
Conform legislaţiei naţionale 26 , constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul
solicitantului la informaţii clasificate secret sau de nivel superior oricare din următoarele situaţii:
a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii importante,
mai ales de tipul acelora care prezintă importanţă pentru verificarea de securitate, ori a minţit
deliberat în completarea formularelor tip, înainte sau în timpul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care indică
tendinţe infracţionale;
c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între nivelul său
de trai şi veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori are un trecut în care a fost dependent de
alcool, droguri sau alte substanţe interzise prin lege, care produc dependenţă;
∗
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e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot genera
riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;
g) a încălcat reglementările privind securitatea informaţiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli psihice care îi pot cauza deficienţe de discernământ,
confirmate prin investigaţie medicală efectuată cu acordul persoanei solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate, care ar putea
genera vulnerabilităţi exploatabile de către serviciile de informaţii străine.
Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în vederea eliberării documentelor de
securitate pentru acces la informaţii clasificate, vizează atât trăsăturile de caracter, cât şi situaţiile
din care pot rezulta riscuri şi vulnerabilităţi de securitate.
Sunt relevante şi se iau în considerare, la eliberarea documentului de securitate, caracterul,
conduita profesională sau socială, concepţiile şi mediul de viaţa ale soţului/soţiei sau
concubinului/concubinei persoanei solicitante, precum şi ale rudelor apropiate.
Următoarele situaţii, imputabile atât solicitantului, cât şi soţului/soţiei sau
concubinului/concubinei acestuia, precum şi rudelor apropiate, reprezintă elemente de
incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate secret sau de nivel superior:
a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a instigat la
comiterea de acte de spionaj, terorism, subversiune, sabotaj, crimă organizată, trădare ori alte
infracţiuni contra securităţii statului român, securităţii NATO, UE ori a sprijinit persoane
suspectate de a se încadra în această categorie;
b) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii sau puteri străine ostile, este sau
a fost recent în relaţii apropiate cu membrii unor astfel de organizaţii într-o formă de natură să
ridice suspiciuni temeinice cu privire la încadrarea şi loialitatea persoanei.
În domeniul securităţii personalului27, este unanim acceptată ideea că, o investigaţie de
securitate executată profesional, pune rar în evidenţă, informaţii care, eventual coroborate cu
celelalte menţionate anterior, oferă un „portret” al persoanei verificate, din punct de vedere al
securităţii, „alb imaculat” sau „negru absolut”.
În aceste condiţii, procesul de evaluare şi fundamentare a factorilor de risc privind
accesul la informaţii clasificate, presupune în final, încadrarea „nuanţei de gri” în zona „alb”
sau „negru”, ceea ce în terminologia de specialitate înseamnă risc de securitate aflat în marja de
acceptabilitate, sau nu.
Chiar şi pentru un novice, simpla trecere în revistă a elementelor de incompatibilitate, aşa
cum sunt acestea stipulate în legislaţia naţională – preluate din standardele de securitate ale
NATO –, naşte semne de întrebare cu privire la modul de analiză şi evaluare a riscurilor de
securitate. Spre exemplu, nu sunt specificate acele fapte care indică tendinţe infracţionale, iar
încălcarea unor prevederi din Codul Rutier constituie contravenţie şi se sancţionează ca atare.
Argumentele succinct prezentate, conduc fără echivoc la concluzia că, suplimentar faţă de
elementele de incompatibilitate stipulate prin lege, este necesar, ca instrument de evaluare şi
fundamentare a riscurilor de securitate în domeniul securităţii personalului, un mod reglementat
prin standarde specifice, de cuantificare a nivelului de risc privind accesul la informaţii
clasificate.
Factori care permit cuantificarea elementelor
de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate
Fiecare solicitare de autorizare a accesului la informaţii clasificate, necesită evaluarea şi
fundamentarea factorilor de risc, prin analizarea tuturor elementelor verificate, pe întreaga
perioadă stipulată prin lege şi prin prisma elementelor de incompatibilitate privind accesul la
informaţii clasificate, decizia finală fiind, fie autorizarea accesului la informaţii clasificate, fie
avizarea negativă, cu consecinţele legale ce decurg din aceasta.
Trebuie menţionat faptul că, pentru fiecare element de incompatibilitate, datele rezultate,
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pot pune în evidenţă, atât informaţii favorabile, de natură să atenueze riscurile de securitate, cât
şi informaţii nefavorabile, de natură să amplifice riscurile.
În evaluarea informaţiilor nefavorabile referitoare la persoana verificată, conform28, cei
abilitaţi pentru evaluarea şi fundamentarea riscurilor de securitate, trebuie să ia în consideraţie
factori care nu sunt specificaţi în cadrul juridic naţional şi care se referă la:
• natura, amploarea şi gravitatea faptei care se poate încadra în unul din elementele de
incompatibilitate;
• circumstanţele şi împrejurările în care s–a petrecut o anumită faptă, incluzând şi
producerea în cunoştinţă de cauză;
• frecvenţa şi caracterul de noutate în manifestarea faptei în discuţie;
• vârsta şi maturitatea individului la momentul producerii faptei;
• prezenţa sau absenţa reabilitării sau alte modificări comportamentale pertinente;
• motivaţia care a determinat producerea faptei;
• posibilitatea ca persoana să poată fi supusă la presiune, constrângere, exploatare sau
privare de libertate datorită faptei în cauză, şi
• probabilitatea de continuare sau repetare a unei fapte similare.
Experienţa în domeniul securităţii personalului a multor ţări membre NATO, a condus la
adoptarea unor standarde de evaluare a riscurilor de securitate bazate atât pe standardele minime
de protecţie a informaţiilor NATO clasificate „C-M (2002)49”, cât şi pe elemente care ţin cont de
specificul naţional. Acestea permit, pe de o parte, utilizarea aceloraşi „unităţi de măsură” pentru
evaluarea factorilor de risc la punerea în evidenţă a unor fapte similare produse de diferite
persoane, iar pe de altă parte, protejează din punct de vedere juridic personalul abilitat cu luarea
deciziei de autorizare a accesului la informaţii clasificate, în cazurile în care persoanele avizate
negativ, sau cele cărora li se retrag documentele de securitate din cauza unor incompatibilităţi,
contestă în instanţă deciziile respective.
Modalitatea practică de cuantificare a elementelor de incompatibilitate în scopul evaluării
şi fundamentării riscurilor de securitate, presupune analizarea pentru fiecare element de
incompatibilitate, atât a factorilor favorizanţi, cât şi a factorilor defavorizanţi şi stabilirea, pentru
fiecare dintre aceştia, a limitelor de acceptabilitate.
Totodată, trebuie avut în vedere faptul că, în cursul investigaţiei de securitate, ori de câte
ori se pun în evidenţă aspecte care s-ar putea constitui în elemente de incompatibilitate, trebuie
obţinute informaţii care să permită cuantificarea acestor elemente, cum ar fi: natura, amploarea,
gravitatea, circumstanţele, repetabilitatea, motivaţia, posibilitatea de a fi supusă persoana la
şantaj, presiune, privare de libertate, etc.
Un exemplu concret referitor la necesitatea cuantificării unui element de incompatibilitate,
îl constituie cel stipulat la alin. g), art.160 din HG 585/2002, pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. Datorită faptului că elementele de
incompatibilitate din legislaţia naţională, au fost preluate din standardele NATO, iar la momentul
elaborării legislaţiei naţionale, erau în vigoare standardele CM 55(15) Final, acest element de
incompatibilitate este stipulat sub forma „dacă a încălcat reglementările privind securitatea
informaţiilor clasificate”.
În standardele de protecţie a informaţiilor NATO clasificate „C-M (2002)49”, care au
abrogat standardele anterioare, acest criteriu de incompatibilitate a fost modificat, regăsindu-se
sub forma „dacă a încălcat în mod repetat sau grav reglementările privind securitatea informaţiilor
clasificate”.
Este evidentă schimbarea esenţială a modalităţii de abordare, prin prisma reglementărilor
NATO, în schimb, legislaţia naţională necesită, pentru o aplicare unitară, o nuanţare şi
interpretare corectă, norme specifice de aplicare din care să rezulte definirea gravităţii, precum şi
a repetabilităţii, acceptate în situaţia unor încălcări ale reglementărilor privind securitatea
informaţiilor clasificate, care nu se încadrează în categoria „grave”.
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O abordare similară este necesară şi pentru alte elemente de incompatibilitate, cum ar fi
cel prevăzut la alin. d) „consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori are un trecut în care a fost
dependent de alcool, droguri sau alte substanţe interzise prin lege, care produc dependenţă”.
Dacă persoana în cauză, are un trecut în care a fost dependent de alcool dar, a urmat un
tratament de dezalcolizare, în urma căruia expertiza medicală pune în evidenţă faptul că
tratamentul a fost eficient şi persoana nu mai este dependentă de alcool, iar din informaţiile
obţinute în cursul investigaţiei de securitate, nu rezultă că ulterior tratamentului, persoana a
dovedit consum excesiv de alcool sau dependenţă, practic se poate accepta că din acest punct de
vedere, riscul este acceptabil, iar persoana poate fi avizată pozitiv.
Concluzii
Esenţial este ca aceste aspecte de ordin tehnic, să fie implementate prin standarde
specifice şi aplicate de toate Autorităţile Desemnate de Securitate abilitate să autorizeze accesul la
informaţii clasificate.
Acest lucru este cu atât mai important, cu cât documentele de securitate care permit
accesul la informaţii NATO şi UE clasificate, sunt eliberate de către Autoritatea Naţională de
Securitate (Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat) şi sunt recunoscute de
către toate ţările membre NATO şi UE.
În acest sens, apreciez ca deosebit de util ca, sub coordonarea Oficiului Registrului
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, să se declanşeze consultări pe această temă cu toate
Autorităţile Desemnate de Securitate abilitate să autorizeze accesul la informaţii clasificate, ale
căror concluzii să se concretizeze în reglementări specifice.
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PROBLEMATICA SISTEMULUI DE PROTECŢIE
A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
Cristina ZEVEDEI∗
Classified information is sensitive information to witch access is restricted by law or regulation to particular
classes of people. The purpose of classification is ostensibly to protect information from being used to damage or
endanger national security.
Classification formalizes what constitutes a “state secret” and accords different levels of protection based on
the expected damage the information might cause in the wrong hands.
The purpose of the Law no.182/2002 is for the protection of classified information and of confidential sources
that provide this type of information. Protection of this information is done by creating the national system of protection
of information.
In supporting Law no.182/2002, the government has issued various ordinances regarding the applicable
norms of the law like: HG no.353/2002, HG no.585/2002 and HG no.781/2002.

Noţiuni introductive
Într-o societate bazată pe competiţie şi pe liberul acces la resurse, elementul care face
diferenţa, între actorii de pe piaţă, rezultă din modul de prelucrare şi interpretare a informaţiei şi a
vitezei de transfer a rezultatelor.
Informaţiile clasificate reprezintă categoria de informaţii cea mai riguros reglementată şi
pentru care s-au dezvoltat până în prezent cele mai evoluate mijloace de protecţie.
“Informaţia clasificată semnifică acea informaţie sau material care necesită protecţie
împotriva dezvăluirii neautorizate, atribuindu-i-se în acest scop o clasificare de securitate”29.
Informaţiile clasificate sunt informaţiile care nu sunt destinate publicului, gestionarea lor
realizându-se de către un număr limitat de persoane special autorizate, sunt protejate prin lege şi
poartă un marcaj special.
Clasa informaţiilor clasificate vizează doar acea parte a cunoştinţelor care îndeplinesc
cumulativ două condiţii:
a) au caracter de noutate pentru deţinător şi, în acelaşi timp, pentru cel puţin o altă entitate;
b) se pot defini interese divergente în legătură cu deţinerea lor.
Statutul României de stat membru NATO şi UE, a condus implicit la asumarea unor
responsabilităţi în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate NATO şi UE.
Alvin Toffler citează un ofiţer superior din Cabinetul Secretarului Apărării a cărui afirmaţie
îndeamnă la reflecţie: “/…/ a existat un enorm cult al secretomaniei – iar secretul în sine a devenit o
hârtie de turnesol pentru a testa valabilitatea ideilor”. În acest nou context poate avea loc o
reconsiderare semnificativă a raportului dintre secret şi nesecret.
Împărţirea informaţiilor clasificate în trei categorii importante: naţionale, NATO şi UE,
conduce la diferenţe în modul de abordare a unor aspecte similare şi implicit la dificultăţi în
rezolvarea problemelor care pot să apară. În acest sens, protecţia informaţiilor clasificate impune o
viziune unitară, de ansamblu, care să fie reglementată de o singură lege.
Cadrul legal al protecţiei informaţiilor clasificate
Realizarea protecţiei informaţiilor clasificate în România se face prin instituirea “Sistemului
naţional de protecţie a informaţiilor” – SNPIC30.
Protecţia informaţiilor clasificate se realizează în conformitate cu prevederile Legii
nr.182/2002 şi, în principal, a normelor de aplicare a acesteia, prevăzute în:
● Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (HG
nr.585/2002);
∗
29
30

Doctorand
Legea nr.182/12.04.2002: “Lege privind protectia informatiilor clasificate”
Idem.
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● Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord în România (HG nr.353/2002);
● Normele specifice de protecţie a informaţiilor clasificate introduse prin ordine ale
ministrului.
La baza reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate în România se află
experienţa în domeniu a ţărilor membre NATO şi UE.
Putem interpreta astfel că, Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin HG nr.353/2002, pot fi
considerate “norme NATO”.
Legea nr.182/2002 consacră patru entităţi cu atribuţii în aplicarea măsurilor de protecţie a
informaţiilor clasificate, astfel:
● Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAŢ) care asigură coordonarea la nivel naţional
a tuturor programelor de protecţie a informaţiilor clasificate;
● Autoritatea Naţională de Securitate (ANS) care exercită atribuţii de autorizare,
reglementare .şi control privind protecţia informaţiilor NATO clasificate;
● Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) care organizează
evidenţa listelor şi a informaţiilor clasificate şi a termenelor de menţinere în nivelurile de
clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat,
precum şi a registrelor de autorizări;
● Serviciul Român de Informaţii (SRI) care asigură coordonarea generală a activităţii şi
controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat.
Sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate
Un sistem de protecţie a informaţiilor clasificate reprezintă totalitatea structurilor,
responsabilităţilor, procedurilor, dotărilor specifice şi resurselor destinate protecţiei informaţiilor
clasificate, într-o manieră unitară şi eficientă, de către un gestionar al unor asemenea informaţii.
România trebuie să aibă o atitudine proactivă. Dinamica mediului de securitate obligă ţara
noastră să fie receptivă şi să se acomodeze, din mers, prin adaptarea continuă a măsurilor de
protecţie a informaţiilor clasificate, la riscurile şi ameninţările de securitate la adresa României,
NATO şi UE.
De o protecţie specială trebuie să se bucure şi informaţiile neclasificate. Mă refer aici, la
informaţiile NATO din această categorie, pentru care Alianţa a elaborat o reglementare specială.
Aceasta prevede că informaţiile NATO UNCLASSIFIED vor fi utilizate numai în scopuri oficiale;
astfel, numai persoanele, organismele şi organizaţiile care au nevoie să utilizeze astfel de informaţii
pentru scopurile oficiale ale NATO pot avea acces la ele.
Realizarea protecţiei informaţiilor clasificate în România se face prin instituirea “Sistemului
naţional de protecţie a informaţiilor” – SNPIC.
Principalele obiective fixate de Legea nr.182/2002 pentru “Sistemul naţional de protecţie a
informaţiilor clasificate” sunt :
● Protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, de compromitere sau
de acces neautorizat, împotriva alterării sau modificării conţinutului acestora;
● Realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate.
Protecţia informaţiilor clasificate se realizează prin trei categorii de acţiuni generice:
prevenire, combatere şi controlul consecinţelor.
În funcţie de natura lor, măsurile de protecţie se referă la protecţia juridică, fizică şi protecţia
“personalului”.
Sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, din punct de vedere al obiectivelor urmărite,
acoperă toate domeniile securităţii: organizare/administrare, securitatea personalului, securitatea
fizică, protecţia documentelor, INFOSEC şi securitatea industrială.
Măsurile de protecţie prevăzute de lege sunt destinate:
●să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasficate;
●să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptăţite;
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●să asigure protecţia fizică a informaţiilor, precum şi a personalului necesar protecţiei
informaţiilor clasificate.
Responsabilii din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate trebuie să asigure un mediu de
securitate stabil. Este foarte importantă analiza amenintţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor locale,
regionale şi globale.
Proiectarea unui “Sistem de protecţie a informaţiilor clasificate” (SPIC) se realizează în
strânsă legătură cu aplicarea managementului riscului. Managementul riscului de securitate al
informaţiilor clasificate implică planificarea, organizarea, conducerea şi controlul proceselor
specifice unei organizaţii, astfel încât riscul de securitate al informaţiilor clasificate gestionate de
acesta să se menţină în limite asumate anterior.
Managementul riscului de securitate al informaţiilor clasificate permite conducătorilor
entităţilor organizaţionale ce gestionează informaţii clasificate să adopte decizii referitoare la tipul
şi amploarea măsurilor de protecţie ce trebuie implementate, astfel încât să se realizeze un echilibru
rezonabil între eforturile necesare şi nivelul de risc la adresa securităţii informaţiilor, cu asigurarea
standardelor minime de protecţie.
Riscul apare la concurenţa a două categorii de factori, care se condiţionează reciproc:
ameninţarea şi vulnerabilitatea.
Ameninţarea reprezintă o situaţie accidentală sau determinată de apariţia/manifestarea unui
interes specific ce poate surveni atât în exteriorul, cât şi în interiorul unei entităţi organizaţionale ce
gestionează informaţii clasificate. Materializarea unei ameninţări se referă la situaţia în care
consecinţele generate de ameninţare se produc şi determină compromiterea informaţiilor clasificate.
Ameninţarea, de regulă, nu indică prin sine modalitatea de afectare a informaţiilor clasificate, fără
însă a exclude în totalitate acest lucru.
Vulnerabilitatea reprezintă un punct slab în sistemul de protecţie determinat fie de limitele
soluţiei aplicate şi de calitatea implementării acesteia, fie de o pierdere a controlului în diverse
aspecte ce ţin de modul de administrare a sistemului sau de aplicarea corectă a măsurilor de
protecţie, care ar crea condiţii de natură să permita ca pericolele generate de consecinţele produse
de o ameninţare să se poată materializa, în sensul afectării securităţii informaţiilor clasificate.
Riscul de securitate reprezintă probabilitatea ca o ameninţare să se materializeze exploatând
o anumită vulnerabilitate.
Analiza măsurilor adoptate prin legislaţia specifică domeniului protecţiei informaţiilor
clasificate pune în evidenţă două obiective fundamentale ale “Sistemului naţional de protecţie a
informaţiilor clasificate”: implementarea unitară a măsurilor de protecţie şi controlul eficacităţii
măsurilor de protecţie.
Implementarea unitară a măsurilor de protecţie reprezintă componenta centrală a misiunii
specifice unei autorităţi naţionale de securitate.
Controlul eficacităţii măsurilor de protecţie reprezintă componenta centrală a misiunii
structurilor de informaţii, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
Implementarea unitară a măsurilor de protecţie de către autoritatea naţională de securitate
cuprinde trei componente majore, elemente esenţiale ale unui model de gândire în domeniul
protecţiei informaţiilor clasificate:
●viziunea unitară asupra “Sistemului naţional de protecţie a informaţiilor clasificate”
(SNPIC);
●aplicarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate prin constituirea
“Sistemelor de protecţie a informaţiilor clasificate” (SPIC);
●funcţionarea conformă şi perfecţionarea SNPIC.
În concluzie, atunci când vorbim despre informaţii clasificate, din modul cum am definit
“ameninţarea” şi “vulnerabilitatea”, realizăm că ar fi practic imposibil să existe şi să poată fi
implementat un sistem de protecţie despre care să putem afirma că poate să asigure “risc de
securitate zero”.
Până în prezent, cel puţin, nu s-a dovedit existenţa unui sistem care să reziste oricărui tip de
“ameninţări”, pe fondul posibilităţii apariţiei oricărei “vulnerabilităţi”.
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Dezbaterile, cooperarea, schimburile de experienţă între specialiştii (din România, ţări
NATO şi UE) în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, cu colaborarea somităţilor academice
care provin din domenii conexe (sociologie, management etc) pot avea ca rezultat direcţii
inovatoare, de referinţă, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
În contextul globalizării, România fiind membru NATO şi UE, eficientizarea sistemului de
protecţie a informaţiilor clasificate depăşeşte viziunea unui program la nivel naţional. Ideal ar fi să
găsim formula cea mai potrivită pentru a păstra un echilibru între interesul naţional şi dubla calitate
a României de membru NATO şi UE şi a putea realiza, în acelaşi timp, proiecte inovatoare în
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care să poată preveni aproape orice tip de
“ameninţări”.
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MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR
- prezent şi perspective Dr. Neculae NĂBÂRJOIU∗
Virgil - Horaţiu NĂBÎRJOIU∗∗
The ideas submitted within this presentation address to all those working with information. As we aspire to an
informational society, where the percentage of information users exceeds 50%, we can hardly identify those who do not
need the power transferred by the supplementary knowledge in this field.
It is a fact that we are living in a real informational age and in a real informational warfare. To win, we must
be prepared to wisely use information. In order to perform various duties which involve the use of information, it is
necessary to improve the activity by using the power of information, if we are to paraphrase Alvin Toffler, before using
the financial power or, moreover, before resorting to physical force.
Our presentation is supported by the legislation in force and complies with the present level of Romanian
expertise in using information for organizing the activities and for applying specific programmes of instruction and
education. Its content covers the issues at the level of the working standards of the North Atlantic Alliance and of the
European Union.
Even if it is not a genuine Romanian idea, we hope you agree that, provided we are to X-ray the society as
against information along history, leaders at all times, no matter if they were emperors, kings, presidents, directors,
managers or employers, have taken special measures to protect their secrets, their confidential information.

Motto: “Războiul este 90% informaţie.
Nu există decât două forţe în lume, sabia şi inteligenţa.
Pe termen lung sabia este întotdeauna învinsă de inteligenţă”.
Napoleon Bonaparte
I. Spre societatea informaţională
În evoluţia societăţii, analiştii deosebesc trei etape: agrară, industrială şi post-industrială.
Sfârşitul unui tip de societate şi începutul alteia au fost despărţite de evenimente importante, revoluţionare; revoluţia industrială a marcat trecerea la un nou mod de viaţă a indivizilor şi colectivităţilor, iar
societatea post-industrială, numită şi societatea informaţională, apărută în timpul Războiului Rece, a
condus la noi perspective de dezvoltare a societăţii.
Societatea informaţională are următoarele caracteristici mai importante:
• trecerea de la o activitate economică axată pe producerea de bunuri materiale la o economie
orientată pe servicii;
• preponderenţa, în structura populaţiei active, a clasei profesionale şi tehnice;
• importanţa decisivă a informaţiilor ca sursă de inovaţie şi management (principiu
director);
Informaţia devine, în acelaşi timp, principalul mijloc de producţie şi principalul produs al
unei astfel de societăţi.
Societatea informaţională se bazează eminamente pe cunoaştere, pe generarea şi confruntarea
de idei. O ţară, în care majoritatea forţei de muncă se compune din cei care operează cu informaţii şi
pentru care informaţia este elementul cel mai important, reprezintă o societate informaţională. De pildă,
un studiu 31 efectuat în Statele Unite indică faptul că 65% din populaţia activă este concentrată în
sectorul informaţiilor. În Uniunea Europeană 60% din locurile de muncă sunt legate de informaţie,
iar două treimi din acumularea de capital provine din activităţi preponderent informaţionale. La
polul opus, în Lumea a III-a, denumită răutăcios şi „Lumea cealaltă”, doar 7% se ocupă de informaţii.
Unde ne situăm noi? Nu riscăm un procent pentru România. O fi 30, 40%.. dar mai bine să spunem un
∗

General de brigadă (r), conferenţiar universitar, Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, Guvernul României
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adevăr de necontestat: tindem spre nivelul din Uniunea Europeană, că doar am fost relativ recent
primiţi în nobila familie.
Şi în România perspectivele de abordare a erei informaţionale sunt distincte:
Cea dintâi perspectivă acordă o importanţă deosebită aspectelor macroeconomice, în special
deplasării forţei de muncă dinspre sectorul industrial (sau secundar) spre cel al serviciilor (sectorul
terţiar).
A doua perspectivă, abordată după modelul japonez, defineşte societatea informaţională din
indicii care caracterizează consumul de informaţie şi serviciile informaţionale. Un indice stabileşte
ponderea cheltuielilor legate de informaţie în bugetul unei familii, iar altul urmăreşte cantitatea de
informaţie (numărul anual de convorbiri telefonice, tirajul ziarelor la 100 de locuitori, numărul de cărţi
publicate la 1000 de locuitori), gradul de penetrare a mijloacelor de comunicare (telefon, radio,
televiziune) şi calitatea serviciilor informaţionale.
Perspective de abordare a erei informaţionale sunt multe, noi sperăm să fim convingători
sintetizând că se poate vorbi de societate informaţională dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
• un venit anual pe cap de locuitor mai mare de 3.500 euro;
• numărul angajaţilor din sectorul servicii depăşeşte 50% din populaţia activă;
• numărul studenţilor depăşeşte 50% din totalul populaţiei de aceeaşi vârstă;
• ponderea cheltuielilor, din bugetul personal şi organizaţional, legate de informaţie, indice
experimentat de japonezi, depăşeşte 35%.
Un lucru este cert: Informaţia devine resursa esenţială în societăţile moderne, evoluate în
plan politic, economic şi social.
Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă,
care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un
impact economic şi social semnificativ. Societatea informaţională permite membrilor săi accesul larg
la informaţie, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi
creşterea coeziunii sociale.
Să fim de acord că procesul de globalizare are o influenţă semnificativă în competiţia pe
piaţa informaţiilor, conturându-se şi în România două poziţii: cea proglobalizare şi cea
antiglobalizare.
Prima dintre ele, poziţia proglobalizare, supralicitează avantajele cărora le dă naştere
globalizarea, şi anume: eficientizarea prevenirii şi luptei împotriva dezastrelor ecologice, a
traficului de persoane şi de droguri, a migraţiilor masive; o mai bună cooperare între state bazată pe
viteza rapidă de transmitere a informaţiilor şi a fondurilor şi pe creşterea nivelului de încredere şi
transparenţă în acţiunile comune ale statelor; transmiterea datelor cu repeziciune; dezvoltarea
investiţiilor şi a schimburilor; multiplicarea locurilor de muncă pentru personal calificat, toate
acestea conducând spre sporirea bogăţiei şi prosperităţii în lume.
Cea de-a doua poziţie, antiglobalizare, accentuează (sau măcar atenţionează) dezavantajele
generate de globalizare: marginalizarea economiilor / firmelor care nu fac faţă concurenţei,
instabilitatea capitalului şi acapararea sferelor de influenţă de către crima organizată.
Păstrând o poziţie echidistantă şi obiectivă faţă de aceste opinii, se poate concluziona că
globalizarea face ca omenirea să se bucure din plin de avantajele libertăţii de mişcare,
nemaicunoscând nici o constrângere din punct de vedere al spaţiului, fie el fizic sau virtual.
Informaţia nu poate fi oprită la graniţă. Remarcăm fără efort înflorirea la nivel global a afacerilor, în
primul rând datorită circulaţiei rapide a informaţiilor. Sunt păreri care pun semnul echivalenţei între
„globalizare" şi „americanizare". Diferenţierea celor două noţiuni este relevată cel mai bine tot în
Europa: „Statele Unite sunt ca un peşte mare care înoată cu uşurinţă în apele globalizării şi le
domină"32.
Rămânând în ideea centrală a comunicării, evidenţiem, din nou, că necesitatea securităţii
informaţiilor este determinată de gradul de utilitate a acestora, având în vedere că ele oferă, de cele
mai multe ori, atu-ul în jurul căruia se construiesc strategiile câştigătoare şi reprezintă cea mai
importantă sursă a puterii sociale.
32
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Făcând un scurt istoric al cooperării în domeniul informaţiilor la nivelul Uniunii Europene
şi privind retrospectiv, se poate constata că a existat şi încă funcţionează schimbul de informaţii
privind prevenirea şi combaterea riscurilor de securitate între instituţiile specializate ale ţărilor care
fac parte din UE.
Se poate vorbi chiar de o tradiţie în domeniul schimbului de informaţii, procedeu care
necesită profesionalism reciproc, acceptat şi respectat.
Este un capitol la care şi noi românii ne regăsim, Serviciul Special de Informaţii – în
perioada interbelică şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial – a făcut schimb de informaţii
cu serviciile similare ale marilor puteri, ceea ce înseamnă că tradiţiile europene în domeniul
informaţiilor pot juca un rol activ în procesul de integrare.
Considerate a fi de continuă actualitate cooperarea în domeniul managementului crizelor
internaţionale, al prevenirii conflictelor şi cooperarea în domeniul apărării sunt exemple unde
informaţiile sunt hotărâtoare.
Printre moştenirile Războiului Rece se numără un număr de crize regionale (războiul din
Golf, conflictul din fosta Iugoslavie, războiul din Afghanistan) care ameninţă securitatea globală.
Într-un mediu de securitate instabil şi în continuă dinamică, politicile de securitate şi apărare s-au
axat pe managementul şi prevenirea crizelor, în cadrul cărora culegerea de informaţii joacă un rol
determinant.
În cadrul cooperării dintre NATO şi UE în domeniul schimbului de informaţii, un rol
important va reveni reţelei informatice secrete a NATO – Sistemul de Culegere şi Exploatare a
Informaţiilor de pe Câmpul de Luptă (Battlefield Information Collection and Exploitation System BICES). În această reţea, statele membre NATO implementează informaţii selectate de experţi,
pentru a le împărtăşi cu membrii Alianţei.
II. Limitele accesului la informaţii
Cele trei puteri, recunoscute constituţional, ale oricărei democraţii, nu numai a celei
româneşti: puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească, dar mai ales cea de a
patra putere, presa, au ca obiect principal al activităţii informaţia şi, mai ales, informaţia ca element
de putere.
Analizând informaţia ca factor de putere, prezentăm cadrul legal al securităţii informaţiilor
în faţa agresiunilor informaţionale, posibilităţile legale de a contracara aceste agresiuni pe care le
poate utiliza un serviciu public, autorităţile publice, cetăţenii.
În primul rând, informarea să fie corectă. Acesta constituie un drept stipulat în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, art.19: ,,Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a
expresiei, acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta,
primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere” şi în Constutituţia
României în articolul 31: ,,Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public
nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi a problemelor de interes personal’’.
Pentru comparaţie, prezentăm unele aspecte privind accesul la informaţiile publice şi
transparenţa decizională în Europa şi Statele Unite ale Americii.
În ţările Uniunii Europene şi în Statele Unite cetăţenii au dreptul de a accesa documente
publice fără a motiva cererea de acces la ele şi fără a trebui să explice la ce vor folosi aceste
informaţii. Autorităţile publice pot refuza accesul la documente numai când informaţia ar periclita
serios interesul public. Cetăţenii UE au dreptul de a accesa documentele instituţiilor europene.
Pentru a fi şi mai clar, redăm, ca exemplu, Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului
Miniştrilor către statele membre privind accesul la documentele publice şi făcând o paralelă cu
reglementarea din dreptul intern din România - Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, ajungem la concluzia că, deşi a fost elaborată cu un an înainte, legea
română asigură concordanţă în principii.
Noile reglementări au luat, desigur, în calcul mutaţiile intervenite în toate domeniile
activităţii economico-sociale din România, specifice tranziţiei spre democraţie, punându-şi
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amprenta inclusiv în planul securităţii informaţiilor clasificate. Obţinerea statutului de economie de
piaţă, accederea la Alianţa Nord-Atlantică, aderarea la Uniunea Europeană, reconsiderarea şi
schimbarea atitudinii cetăţeanului în raport cu principiile şi valorile democraţiei sunt aspecte care
trebuie să se cuantifice corespunzător în domeniul securităţii informaţiilor clasificate.
Putem vorbi de norme legale ,,defensive’’ şi putem încadra în acest sens următoarele acte
normative:
•
Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor;
•
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
•
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
•
Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale.
Toate aceste acte normative, alături de Strategia de securitate naţională elaborată de
Preşedintele României în 2006, stabilesc obligaţii de protejare a unor informaţii, dispun măsuri de
protecţie şi control al vehiculării fluxului informaţional dinspre autorităţi spre cetăţeni, entităţi
juridice sau alte autorităţi care nu sunt îndreptăţite a cunoaşte aceste informaţii. Sunt cuprinse toate
tipurile de informaţii susceptibile a intra în această sferă, informaţii de care are nevoie orice
cetăţean pentru securitatea personală, a sa şi a familiei sale.
În ceea ce priveşte latura ,,ofensivă’’ se poate apela la următoarele acte normative:
•
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
•
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.
Cele două legi constituie un instrument legal, eficient, pentru transmiterea către cei interesaţi
a informaţiilor ce pot fi accesate de public, eliminând astfel o parte din efectul arsenalului psihoinformaţional. Prin intermediul acestora, autorităţile îşi pot face cunoscute activitatea şi realizările
în mod obiectiv.
În acealaşi timp, fiecare dintre normele prezentate instituie pentru autorităţile/instituţiile
publice constrângeri şi obligaţii ce pot genera, din interpretarea lor, dificultăţi majore în relaţia cu
terţii. Spre exemplificare, dacă în cazul Legii 544/2001 regula este de a furniza cât mai multe
informaţii către public, excepţiile la liberul acces la informaţii fiind puţine, tocmai interpretarea
unei excepţii crează dificultate.
De asemenea, dificultatea constă în faptul că toate aceste acte normative nu sunt corelate
astfel încât se poate vorbi de o veritabilă limită a accesului la informaţii impusă de cadrul legal. În
plus, fiecare informaţie este percepută în limita înterpretării mesajului informal.
III. Controverse în managementul informaţiei
A apăra informaţia, a o împiedica să ajungă în mâna inamicului ori a răufăcătorului, a
asigura protecţia informaţiilor nu sunt activităţi noi. Se poate spune că păstrarea secretului
profesional, a secretului militar cu atât mai mult, este o primă condiţie a succesului misiunii de
îndeplinit.
Necesitatea securităţii informaţiilor este determinată de gradul de utilitate al acestora, având
în vedere că ele oferă, de cele mai multe ori, atu-ul în jurul căruia se construiesc strategiile
câştigătoare şi reprezintă cea mai importantă sursă a puterii sociale.
În ansamblu, informaţia îi permite deţinătorului:
1. să construiască strategii câştigătoare;
2. să combată cu succes strategiile competitorilor;
3. să controleze comportamentele altora: indivizi, grupuri sau organizaţii (să aibă putere);
Prin diseminarea fără control a informaţiilor pot fi afectate:
- interesele majore ale statului (securitatea naţională şi apărarea ţării);
- interesele unei organizaţii (persoană juridică de drept public sau privat);
- interesele unei persoane fizice.
Controlul asupra scurgerii informaţiilor în mass-media se realizează în conformitate cu
legile în vigoare, în principal prin următoarele măsuri:
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- protecţia internă a fiecărui organism asupra proiectelor şi activităţilor care intră sub
incidenţa legii informaţiilor clasificate;
- stabilirea unor normative privind criteriile şi posibilităţile de obţinere a informaţiilor de
la organismele protejate;
- acreditarea corespondenţilor de presă pe lângă organele protejate sau pe timpul
desfăşurării unor activităţi cu aspecte care nu sunt libere la publicare;
- reglementarea modului de verificare a informaţiilor ce se publică în mass-media şi a
sancţiunilor ce se aplică în cazul nerespectării normelor stabilite;
- crearea şi funcţionarea unor organisme comune de verificare a informaţiilor care se
publică, provenind din domeniul militar sau din alte sectoare ale securităţii naţionale;
- introducerea unor măsuri în caz de criză sau de conflict armat.
De obicei, informaţiile privind securitatea naţională, libere la publicare, sunt în strânsă
corelaţie cu unele interese legate de: conjunctura internaţională, tehnica militară achiziţionată,
aplicaţii notificate, demonstraţii militare, unele operaţii de redislocare a forţelor de apărare şi
măsurile de pregătire a acestora, anumite aspecte privind starea morală şi coeziunea unităţilor
militare, participarea la acţiuni sociale, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, activităţi de protocol, de
cinstire sau comemorare a eroilor şi alte evenimente.
Între sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi mass-media există o controversă
rezultată din viziuni diferite privind conceptul de presă liberă:
- în cadrul sistemului de protecţie a informaţiilor clasificate se acceptă că presa este liberă
şi datoare să informeze opinia publică, aceasta fiind unica raţiune a existenţei sale, dar fără să aducă
atingere securităţii naţionale;
- poziţia presei este că opinia publică trebuie informată despre ce se află în structurile
puterii, în cele ale securităţii naţionale, în armată, inclusiv pe timpul desfăşurării unor acţiuni
militare sau de luptă împotriva terorismului, relatând atât lucrurile bune, cât şi pe cele rele,
asumându-şi prerogativele de a discerne şi de a veghea la nepericlitarea securităţii naţionale. Se
ajunge astfel la situaţia nedorită ca mass-media să publice informaţii aparent neclasificate, dar care
coroborate să constituie informaţii cu caracter secret, care pot dăuna securităţii naţionale. Este
cunoscută aplecarea serviciilor de informaţii spre a studia cu atenţie şi corobora informaţiile din
mass-madia, de multe ori mai eficiente decât cele obţinute din activitatea operativă şi, în multe
cazuri, fără bani.
Această controversă, generată de unii factori obiectivi (informaţii cenuşii, necunoaşterea
întregului ansamblu al intereselor naţionale), cât şi subiectivi (orgoliile unor specialişti, dorinţa de a
surprinde senzaţionalul, de a apăra şi ce trebuie şi ce nu trebuie) se va menţine în permanenţă. Dacă
aceasta este păstrată în limite normale, fără a se accentua litigiile, dovedindu-se calm şi înţelegere
reciprocă, controversa este benefică, constituind reacţia de reglare a sistemului. Dacă exagerarea
dorinţei de senzaţional şi orgoliile sunt cele ce guvernează procesul, dacă apar conflicte interumane
şi mai ales dacă emoţiile sunt cele ce dictează comportamentul, controversa se transformă în
conflict, iar din desfăşurarea acestuia nu câştigă nici structurile care apără secretele, nici presa, nici
opinia publică, ci numai adversarii securităţii naţionale şi ai apărării ţării.
Aşadar, dacă informaţia clasificată este un factor de putere, este firesc ca ea să fie protejată.
Comunicarea nu trebuie să folosească drept "condimente" informaţii clasificate pentru a fi receptată
mai bine de auditoriu. România nu-şi poate permite diminuarea rolului ei deja recunoscut de
furnizor de securitate atât în zona de responsabilitate a NATO, cât şi a Uniunii Europene.
A vorbi acum, în epoca liberalizării accesului la informaţii, despre securitatea
informaţiilor, ar părea un paradox, o nouă controversă, cu atât mai mult cu cât liberul acces
reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului, garantat de Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, de Constituţia României şi tratatele internaţionale la care ţara noastră este
parte.
Prin condiţionarea acestor drepturi se realizează un echilibru între libera circulaţie a
informaţiilor de interes public şi protejarea informaţiilor sensibile, ceea ce permite prevenirea
pregătirii unor atacuri la persoană, la autorităţile publice sau chiar la securitatea naţională.
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Pentru asigurarea drepturilor de acces liber la informaţii şi de protecţie a informaţiilor
personal confidenţiale sau de interes pentru securitatea naţională, în domeniul securităţii
informaţiilor se operează cu legi ce reglementează accesul la informaţii de interes public şi de
interes personal, dreptul de procesare şi transmitere a informaţiilor, securitatea naţională sau a
statului şi care definesc ameninţările la adresa acestuia, securitatea informaţiilor clasificate,
precum şi a confidenţialităţii informaţiilor, care nu sunt clasificate, dar care nu pot fi făcute
publice, precum şi alte domenii care prevăd măsuri pentru reglementarea unor aspecte particulare
de securitate a informaţiilor clasificate.
IV.
Prezent şi viitor în managementul informaţiilor clasificate
Două legi reglementează, în mod esenţial, problema managementului informaţiilor în
România: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legea nr
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, la care se adaugă două hotărâri ale Guvernului
privind aprobarea de norme şi standarde de protecţie33.
Dacă managementul informaţiilor de interes public a fost prezentat la paragrafele anterioare,
se cuvine să detaliem măsurile luate în România pentru asigurarea securităţii informaţiilor
clasificate.
Cu începere din 2002, în România a fost înfiinţat Oficiul Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), structură care reprezintă autoritatea naţională de securitate
în domeniul securităţii informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE.
- ORNISS a apărut34 în momentul trecerii într-o etapă superioară a politicii de securitate a
României în procesul de aderare la NATO, la cererea expresă a Alianţei, şi are misiunea să asigure
implementarea unitară a măsurilor de securitate a informaţiilor clasificate în România.
ORNISS este o instituţie publică, apolitică şi echidistantă, aflată în subordinea Guvernului,
condusă de un director general cu rang de secretar de stat; acţionează în domeniul securităţii
naţionale, cooperând cu serviciile de informaţii, fără a desfăşura activităţi specifice acestora.
Totodată, ORNISS este organismul naţional de legătură cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS),
cu structurile de securitate ale Uniunii Europene şi cu autorităţi de securitate din statele membre
sau partenere ale Alianţei Nord-Atlantice şi ale Uniunii Europene.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind
organizarea şi funcţionarea ORNISS, aprobată prin Legea nr. 101/2003, ORNISS:
• exercită atribuţii de reglementare, autorizare, evidenţă şi control, pe baza legislaţiei
naţionale, a principiilor generale şi standardelor de securitate ale NATO şi ale Uniunii Europene;
• desfăşoară activitatea în domeniile: securitatea personalului, securitatea fizică,
securitatea documentelor, securitatea industrială şi securitatea informaţiilor pe suport electronic
(INFOSEC);
• avizează acordurile internaţionale departamentale şi coordonează activităţile de
negociere şi de semnare a tratatelor internaţionale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate la
nivel guvernamental;
• asigură cadrul general de pregătire a persoanelor care au acces la informaţii clasificate,
precum şi informarea publicului, ca formă a educaţiei de securitate, parte a culturii de securitate a
NATO şi a UE.
ORNISS asigură accesul persoanelor la informaţii clasificate numai pe baza unui document
special de acces (denumit generic certificat de securitate) şi a respectării principiului „nevoia de a
cunoaşte”.
Principiul „nevoia de a cunoaşte” se referă la necesitatea imperioasă ca o persoană să aibă
33

Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale
Organizaţiei Atlanticului de Nord în România şi Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
34
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea ORNISS, aprobată prin
Legea nr. 101/2003.
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acces la informaţiile clasificate exclusiv în scopul realizării atribuţiilor sale de serviciu, numai în
momentul şi numai pe durata în care accesul este absolut necesar. Nici o persoană nu este
îndreptăţită, doar prin rang, funcţie sau prin deţinerea unui certificat de securitate, să aibă acces la o
anumită informaţie clasificată dacă acest lucru nu este absolut necesar pentru îndeplinirea sarcinilor
de serviciu.
În urma verificărilor, autoritatea desemnată de securitate abilitată eliberează un aviz de
securitate.
ORNISS, pe baza analizei concluziilor prezentate în avizul de securitate, decide cu privire la
eliberarea certificatului de securitate.
O procedură de reverificare se impune ori de câte ori este necesar să se garanteze
menţinerea condiţiilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de securitate pentru acces la informaţii
clasificate.
Neacordarea certificatului de securitate sau retragerea motivată a acestuia determină
interdicţia de acces la informaţii clasificate.
Sistemul românesc de protecţie a informaţiilor clasificate a fost evaluat şi apreciat de
structurile specifice din cadrul NATO şi UE.
Astfel, Comisia NOS de inspecţie a apreciat: „sistemul românesc de protecţie a
informaţiilor NATO se situează, la toate elementele din componenţa sa, deasupra standardelor
obligatorii (over the top)” iar, în final, a concluzionat: „nu a fost doar o inspecţie, ci cunoaşterea
unei experienţe pozitive, ale cărei elemente vor fi aplicate şi în alte ţări membre ale Alianţei”.
De asemenea, Comisia de inspecţie a Consiliului UE şi a Comisiei Europene, constituită din
experţi ai structurilor de securitate (Oficiul de Securitate şi Oficiul INFOSEC), a evidenţiat:
„conformitatea activităţilor desfăşurate în cadrul ORNISS şi ADS-uri
cu prevederile
Regulamentului de Securitate al UE”, si a apreciat că „este asigurat un înalt grad de securitate” şi
„sunt create condiţii pentru gestionarea informaţiilor UE clasificate”.
ORNISS coordonează, la dispoziţia prim-ministrului României, activităţile de negociere şi
încheiere a acordurilor internaţionale de protecţie a informaţiilor clasificate cu statele membre ale
NATO şi UE, precum şi cu alte state, avizează acordurile privind protecţia informaţiilor clasificate
din domeniul apărării, iniţiază sau avizează actele normative cuprinzând prevederi în materie.
Activitatea de relaţii internaţionale constituie o componentă importantă a activităţii
desfăşurate de ORNISS. Aceasta implică participarea la acţiuni organizate de NATO şi UE, în
scopul dezbaterii şi clarificării unor aspecte de securitate relevante pentru perfecţionarea sistemului
naţional de protecţie a informaţiilor clasificate.
ORNISS asigură participarea specialiştilor săi în cadrul comitetelor, comisiilor şi grupurilor
de lucru organizate de Alianţă şi de UE pe problematica securităţii informaţiilor clasificate.
În exercitarea atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege, ORNISS colaborează cu instituţiile
cu responsabilităţi în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. Astfel, procesul de evaluare şi
verificare în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate este coordonat de către ORNISS,
ca autoritate naţională de securitate şi este realizat împreună cu autorităţile desemnate de securitate.
ORNISS aduce o contribuţie substanţială la realizarea educaţiei de securitate, prin
organizarea de stagii de pregătire, seminarii şi mese rotunde pe teme specifice pentru personalul din
instituţiile publice care deţin şi gestionează informaţii clasificate. Oficiul contribuie determinant la
realizarea unei imagini favorabile României, prin realizarea unei culturi de securitate la nivelul
societăţii, în primul rând al structurilor care utilizează informaţii clasificate, ca parte a culturii de
securitate a NATO şi a Uniunii Europene.
Implementarea consecventă a măsurilor de securitate a informaţiilor clasificate, precum şi
stabilitatea şi credibilitatea instituţiei, profesionalismul şi experienţa personalului, acumulate în
decursul activităţii desfăşurate, au contribuit la transformarea ORNISS într-un garant al eficienţei
sistemului de protecţie a informaţiilor NATO şi naţionale clasificate, precum şi într-un partener
credibil al structurilor comunitare specializate în protecţia informaţiilor U.E. clasificate.
În ceea ce priveşte proiectele de viitor apropiat, ORNISS are în vedere: încheierea
acordurilor de securitate cu fiecare din statele membre NATO; perfecţionarea cadrului pentru
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securitatea informaţiilor UE clasificate; extinderea Sistemului Naţional de Registre şi adaptarea
acestuia la exigenţele protejării, în perspectivă, a informaţiilor UE; dezvoltarea cooperării cu
autorităţile desemnate de securitate; consolidarea cooperării cu autorităţile naţionale de securitate
din ţările membre NATO şi UE.
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate necesită să fie modificată şi
completată, fiind vizate, în principal, următoarele aspecte:
- definirea mai clară a sistemului naţional de securitate a informaţiilor clasificate şi a
rolului de coordonator al ORNISS;
- definirea mai exactă a categoriilor de informaţii clasificate şi a nivelurilor de
clasificare;
- instituirea nivelului de clasificare „informaţii cu acces limitat”;
- precizarea expresă a competenţelor şi atribuţiilor fiecărei autorităţi desemnate de
securitate;
- reglementarea accesului la informaţii clasificate a unor înalţi demnitari.
Ca o recunoaştere a profesionalismului şi seriozităţii cu care este abordată problema
securităţii informaţiilor clasificate, nu a existat nicio situaţie de invalidare de către Oficiul de
Securitate al NATO (NOS) ori de către Oficiul de Securitate al Consiliului UE a certificatelor de
securitate eliberate de către ORNISS pentru acces la informaţiile NATO sau UE clasificate.
Un domeniu de activitate la fel de important îl constituie acreditarea de către ORNISS a
sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) prin intermediul cărora sunt transmise informaţii ale
Alianţei Nord – Atlantice şi ale Uniunii Europene. Faptul este deosebit de relevant ţinând cont de
participarea României la operaţiuni de menţinere a păcii iniţiate de NATO sau desfăşurate sub egida
Uniunii Europene.
Concluzionând, facem afirmaţia că pe cale de consecinţă, avantajul informaţional a fost dea lungul timpului, este, şi va fi în viitor, decisiv, toate aceste aspecte traducându-se în termeni de
cunoaştere şi fiind stocaţi în baze de date, în informaţii.
Din bibliografia studiată, am rămas cu convingerea că drumul spre societatea informaţională
a fost şi este dificil. El poate fi identificat şi parcurgând o adevărată triadă istorică: automatizare,
informatizare, digitizare, fără de care nu se poate concepe accelerarea procesului de globalizare şi
redefinirea actorilor acesteia, securitatea în contextul globalizării.
Sistemele de management al securităţii informaţiei au început să devină obligatorii pentru
anumite sectoare economice strategice, instituţii publice sau private. Sistemul de Management al
Securităţii Informaţiei (SMSI), care necesită a fi instituţionalizat, nu se poate construi şi nu poate
funcţiona fără echipe de specialişti, experţi în materie de securitate şi informaţii.
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SECURITATEA INFORMAŢIILOR ÎN REŢEAUA GLOBALĂ
Maria GĂLUŞCĂ∗
Din punct de vedere informatic, sfârşitul secolului XX este marcat de apariţia,
perfecţionarea şi apoi răspândirea calculatoarelor personale. Ultimul deceniu al secolului este
caracterizat de cuvântul cheie „conectivitate”, este perioada când s-a produs fuziunea între
tehnologia informaţiei şi comunicaţii, născându-se un nou termen: TIC - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor.
Ca societate, devenim din ce în ce mai dependenţi de accesul rapid la informaţie. Pe măsură
ce această solicitare creşte, tot mai multă informaţie este stocată şi transmisă electronic, ceea ce
duce la schimbarea modului în care companiile abordează afacerile.
Informaţia, produsele informaţiei, precum şi costurile şi beneficiile rezultate din informaţie
devin din ce în ce mai mult transnaţionale. Informaţia este „putere”, ea are o valoare, iar capacitatea
de a stoca şi procesa anumite informaţii poate furniza un important avantaj asupra competitorilor.
Alături de capital şi oameni, informaţia este una din averile deosebite ale firmei.
O nouă economie s-a născut şi transformă economia existentă - noua economie a
informaţiei. Schimbarea produsă de folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor afectează
toate domeniile. Fenomenul Internet amplifică transformarea, punând la dispoziţie, pe scară largă,
oamenilor şi organizaţiilor, resursele informaţionale.
Asistăm în societatea modernă la globalizarea întregii activităţi. Odată cu avantajele şi
transformările pozitive pe care le aduce naţiunilor, procesul de globalizare nu este lipsit de aspecte
ce ridică, de cele mai multe ori, probleme şi îngrijorare, între care, un loc din ce în ce mai important
îl ocupă problematica securităţii informaţionale, cu atât mai mult cu cât fenomenul terorismului a
luat o amploare fără precedent, inclusiv terorismul informaţional.
Securitatea oricărei ţări depinde de securitatea planetară iar componenta esenţială este
spaţiul cibernetic.
Societatea informaţională este într-o creştere continuă pe plan mondial, iar România,
membru al Uniunii Europene, este un partener valoros în evoluţia TIC.
Noi generaţii de calculatoare apar şi, odată cu noua tehnologie, apar şi noi ameninţări pe
linia securizării datelor. Nu există o modalitate certă de a prevedea cu precizie cum va evolua noua
infrastructură în domeniul informaticii, chiar şi pentru o perioadă de timp relativ mică, de câţiva ani.
Ce este cert este faptul că a crescut în importanţă şi gravitate problema atacurilor cibernetice,
„cyber-attacks”, încât se vorbeşte că, teoretic, ar putea exista posibilitatea unui eventual „electronic
Pearl Horbour”. De aceea, necesitatea securizării informaţiilor împotriva atacurilor informatice,
elaborarea şi implementarea de strategii de securitate la nivel naţional şi la toate nivelurile conexe, a
devenit cea mai mare prioritate a multor state cu economii puternice sau în formare, în această nouă
eră a globalizării.
Ca în orice domeniu unde intervine progresul, utilizatorii de TIC sunt confruntaţi cu forţele
negative destructive care pătrund prin diferite tehnici în secretele băncilor, administraţiilor
guvernamentale, sistemelor de apărare, aducând prejudicii financiare importante utilizatorilor.
Pentru a face faţă provocărilor şi a proteja utilizatorii şi dispozitivele lor de atacurile cu
viruşi, înşelăciunii prin intermediul mesajelor „spam”, furtului de identitate şi altor activităţi
infracţionale, sunt necesare investiţii masive. Astfel, se aşteaptă ca investiţiile în problemele de
securitate IT să crească concomitent cu investiţiile în domeniu.
Războiul informaţional este la fel de important ca cel terestru, maritim, aerian şi spaţial.
Acesta este un război permanent, în care cel care deţine şi gestionează informaţia, deţine puterea puterea economică, politică, influenţa geostrategică. Asistăm la crearea unui nou mediu de
confruntare, cel cibernetic.
∗
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Securizarea spaţiului informaţional este o misiune strategică dificilă, care necesită
coordonarea şi concentrarea eforturilor întregii societăţi, guvernele fiind nevoite să lucreze
împreună la identificarea ameninţărilor, a vulnerabilităţilor sistemelor, precum şi la stabilirea
măsurilor ce se impun.
Integrată în Uniunea Europeană, România trebuie să se integreze şi în fluxul european de
informaţii, în fluxurile informaţionale şi tranzacţionale internaţionale. Alinierea la politicile Uniunii
Europene, face necesară modernizarea serviciilor furnizate de guvern prin utilizarea mijloacelor
electronice, precum şi asigurarea interacţiunii electronice, securizate, dintre diferitele instituţii
guvernamentale ale ţărilor europene.
Ca stat membru NATO, responsabilităţile României nu se mai limitează la politici care
asigură apărarea teritoriului naţional ci şi la politici care promovează stabilitatea globală în orice
regiune în care NATO are misiuni. În acest context trebuie respectate standardele NATO de
securizare a comunicaţiilor, de protecţie a informaţiilor. Securitatea sistemelor informatice la care
suntem acum parte reprezintă o prioritate absolută.
I. Vulnerabilităţi ale sistemelor informaţionale
Având în vedere rolul pe care Internetul îl are în prezent în societate, vulnerabilitatea lui
devine direct o vulnerabilitate nouă şi importantă a omenirii. Evident, nu se poate pune problema de
a renunţa la Internet ca reţea mondială, ci de a găsi antidoturi, sisteme de apărare. În această
permanentă cursă (atac-apărare) este important ca atacurile să poată fi ţinute sub control.
Vulnerabilităţile şi riscurile majore la nivelul sistemelor de protecţie şi securitate ale
infrastructurilor de comunicaţii electronice şi informatice aferente unor instituţii de interes strategic,
pot genera consecinţe macroeconomice grave sau de perturbare a funcţionării optime şi în siguranţă
a vieţii sociale şi economice.
Se estimează că 30-40% dintre sistemele consumator conectate la Internet nu sunt protejate
în mod adecvat. Firme specializate elaborează strategii de securitate, programe expert ce sunt într-o
competiţie permanentă cu teroriştii reţelelor.
Măsurile de securitate informatică au ca scop reducerea riscurilor de utilizare a datelor unui
sistem informatic de persoane/programe neautorizate. Introducerea mecanismelor de protecţie nu
garantează eliminarea completă a oricărui risc, dar poate să-l reducă la un nivel acceptabil.
Marile investiţii pentru securizarea propriilor reţele – Intranet – vin dinspre corporaţii. În
unele ţări, acestea deţin cel mai mare număr de servere performante şi de calculatoare conectate la
acestea. NATO, din acest punct de vedere, poate fi comparat cu o mare firmă, având propriile reţele
de comunicaţii şi de calculatoare, protejate de sisteme performante.
Când se proiectează noi aplicaţii informatice, grija principală a realizatorilor trebuie să o
constituie protejarea datelor prelucrate. În orice mediu de lucru, datele trebuie să respecte
următoarele principii:
- Confidenţialitatea se concretizează în oferirea condiţiilor de păstrare în conformitate cu
restricţiile legale descrise de utilizatori şi proiectanţi. Numai persoanele autorizate pot
accesa datele sistemului, luându-se măsuri de prevenire a accesului neautorizat;
- Integritatea, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie păstrate în forma originală. Datele nu
trebuie să fie modificate prin consultare sau pe căi ilegale nici accidental. De asemenea,
ele nu trebuie să fie expuse pericolului distrugerii involuntare. Integritatea este o măsură a
corectitudinii datelor şi a asigurării încrederii în ele;
- Accesibilitatea se referă la asigurarea acesului la date, pentru cei autorizaţi, în orice
moment.
Securitatea reţelelor şi a informaţiei reprezintă capacitatea unei reţele sau a unui sistem
informaţional de a rezista, la un nivel dat de confidenţialitate, intruziunilor accidentale sau nelegale,
ori acţiunilor răuvoitoare care pot compromite accesibilitatea, autenticitatea, integritatea şi
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor stocate sau transmise, cât şi a serviciilor colaterale oferite
de acestea sau accesibile prin intermediul acestor reţele sau sisteme.
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Ameninţările la adresa sistemelor informatice pot fi grupate în trei mari categorii1:
- ameninţări datorate unor incidente ivite în sistem;
- factori naturali, bazaţi pe hazard;
- ameninţarea sistemelor prin acţiunea voită a omului.
Ameninţări datorate unor incidente ivite în sistem
Realitatea a arătat că există următoarele cauze care pot afecta securitatea sistemului:
- Apariţia unor defecţiuni la echipamentele sistemului. De multe ori, micile defecţiuni cu
perioadă de manifestare foarte scurtă, sunt mai greu de detectat şi reparat decât cele catastrofale.
Având caracter inprevizibil, pentru ele nu se pot stabili măsuri de prevenire.
- Apariţia inevitabilelor erori umane. Idiferenţa cu care se execută o anumită operaţiune,
slaba instruire, înţelegerea greşită a modului de funcţionare a sistemului sunt cîteva din cauzele care
pot afecta securitatea.
- Funcţionarea defectuoasă a softului. Este cazul programelor foarte mari, de milioane de
linii sursă care sunt tot mai greu de controlat. Multitudinea ramificaţiilor din program poate să ducă
la „scurt-circuitarea” lor, generând căi imprevizibile de execuţie, concretizate în luarea unor decizii
incorecte.
- Întreruperea sistemului de alimentare cu energie sau funcţionarea lui în afara
parametrilor tehnici admişi.
Factori naturali, bazaţi pe hazard
Factorii naturali pot determina funcţionarea defectuoasă a sistemelor informatice mergând
până la întreruperea acestora cu efecte dezastruoase dacă nu sunt luate din timp măsuri de protecţie.
Ameninţarea sistemelor prin acţiunea voită a omului
Din nefericire, există în prezent grupuri de „specialişti” care exploatează slăbiciunile
sistemelor în scopul deconspirării informaţiilor sau distrugerii voluntare a acestora şi a
infrastructurii informatice.
Motivele atacurilor pot fi destul de variate: de la spionajul industrial, militar până la cele mai
meschine interese. Atacurile pot fi deliberate sau accidentale, deschise sau mascate.
Spionajul şi serviciile secrete acţionează, de regulă, în domeniul militar dar şi în industrie,
comerţ, învăţământ, cercetare.
Angajaţii şi colaboratorii pot provoca daune serioase informaţiilor şi infrastructurii
informaţionale ale firmei.
Hackerii pot provoca daune imense prin furturi de informaţii, mergând până la blocarea
efectivă a activităţilor unei companii.
Datorită măiestriei lor informatice aceştia pot să pătrundă la informaţiile aflate pe
calculatoarele unei companii, instituţii de stat sau particulare. Pot lansa un atac la sistemele de
criptare sau să introducă informaţii false; pot extrage fonduri monetare, lansa ameninţări, ajungând
până la anumite forme de terorism.
Reacţia guvernelor şi a companiilor care utilizează comerţul electronic este aceea de a crea
centre naţionale şi probabil în viitor internaţionale pentru a controla şi preîntâmpina atacurile şi
terorismul informatic.
Organizaţiile subversive şi teroriste au găsit noi căi de acţiune mult mai inteligente dar şi
foarte violente – atacurile informatice. Se pare că viruşii cei mai periculoşi sunt realizaţi de astfel de
grupări.
Unii viruşi pot ataca sistemele de operare ale calculatoarelor, căutând să le distrugă parţial
sau total, fără a afecta hardware-ul, alţii afectează aplicaţiile şi datele. Există viruşi care suferă
mutaţii pentru a reuşi astfel să scape de antiviruşii care i-ar distruge.
Firmele care nu sunt bine pregătite pot înregistra grave dereglări ale activităţii pe durata unui
astfel de atac.
Există tentaţia de a translata direct analiza ameninţărilor într-o soluţie tehnică. Dar, în
primul rând, trebuie studiate standardele prin prisma politicii de securitate a organizaţiei. Prin
politică de securitate sunt schiţate liniile directoare ce se vor aplica în organizaţie având ca scop:
1
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identificarea ameniţărilor, ce resurse trebuie protejate şi la ce nivel, care sunt mijloacele pentru
implementarea securităţii, care este preţul măsurilor de securitate. Standardele care se vor utiliza
vor deriva din politica de securitate a organizaţiei. Politica de securitate joacă un rol esenţial la
nivelul organizaţiei fiind responsabilă de managementul afacerii.
II. Infracţiunile cibernetice. Strategii de contracarare
Infracţiunile cibernetice reprezintă o problemă globală. Au evoluat enorm în ultimii ani şi
deja nu mai reprezintă doar un pericol la adresa industriei sau a unor indivizi, ci s-au transformat
într-o ameninţare la adresa securităţii naţionale.
Majoritatea statelor lumii investesc miliarde de dolari în atacuri pe internet care vizează
informaţii politice, economice şi tehnologice.
Dacă până acum câţiva ani securitatea informaţiei la nivelul întregii organizaţii se baza, în
primul rând, pe tehnologiile şi software-urile utilizate şi pe competenţa personalului specializat,
evenimentele din 2007 în domeniu au reliefat încă o dată că securitatea informaţiilor trebuie privită
plecând practic de la cel mai lipsit de însemnătate proces din organizaţie, până la sistemele de
management ce asigură derularea unor procese critice.
Un “război rece cybernetic” în care să fie implicate majoritatea statelor de pe glob ar putea
fi cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale în următorul deceniu, relevă raportul pe
2007 al companiei de securitate informaţională McAfee2.
Spionajul online şi terorismul prin internet reprezintă în momentul de faţă unele dintre cele
mai mari pericole pentru securitatea globală. Temerile legate de războiul cibernetic s-au accentuat
pe fondul unei serii de atacuri semnificative pe plan internaţional. În cadrul congresului "E-Crime",
desfăşurat la Londra, oficialul NATO, responsabil cu protejarea Alianţei Nord-Atlantice de
ciberatacuri a afirmat că există pericolul ca aşa-zise state-paria să organizeze atacuri prin
intermediul internetului împotriva unor ţări membre ale Alianţei. El a avertizat că organizaţia
tratează ameninţarea războiului cibernetic la fel de serios ca şi riscul unui atac cu rachete.
De altfel, în cadrul NATO, la iniţiativa Estoniei, după ce această ţară s-a confruntat cu
atacuri cibernetice de mare amploare, va fi înfiinţat un Centru de excelenţă pentru contracararea
atacurilor cibernetice. Armata României şi-a anunţat participarea cu specialişti.
Atacurile asupra Estoniei au demonstrat necesitatea nu doar a unei coordonări naţionale,
împotriva unor astfel de acţiuni de spionaj, dar şi a unei cooperări internaţionale, cel puţin la nivelul
NATO şi UE. De altfel, la cererea secretarului american al apărării, guvernele statelor membre
NATO au analizat dacă aceste tipuri de atacuri nu intră cumva sub incidenţa articolului 5 al
Tratatului de la Washington, ceea ce ar putea determina un răspuns militar împotriva agresorului. În
prezent, este suficient ca în momentul potrivit să "bombardezi" cu informaţiile necesare auditoriul
dintr-un stat, pentru a-ţi impune interesele într-o ţară sau alta.
Cel puţin 120 de state din întreaga lume dezvoltă metode de folosire a internetului în scopuri
nocive, de la influenţarea pieţelor financiare până la atacarea reţelelor guvernamentale sau militare.
Statele Unite sunt cea mai frecventă ţintă a atacurilor, în timp ce, conform mai multor studii,
principalul „atacator” este China, urmat de Rusia.
Serviciile secrete din întreaga lume şi-au dezvoltat capabilităţi tot mai importante în
domeniul atacurilor cibernetice. Miliarde de dolari sunt investite anual nu doar în tehnici ofensive în
domeniul cibernetic, dar şi în cele defensive. Astfel, în bugetul pe anul 2008, dat publicităţii de
preşedintele George W. Bush, la 4 februarie, sunt alocate 6 miliarde de dolari numai pentru
dezvoltarea unor programe care să protejeze computerele guvernamentale.
Personal specializat în atacuri informatice exploatează internetul facând posibil ca statul sau
organizaţia în slujba căruia acţionează să obţină informaţii secrete ce aparţin altui stat sau altei
organizaţii.
Conform Raportului de securitate pentru anul 2007 publicat de Message Labs 3 tactica
atacurilor cibernetice s-a schimbat. Atacatorii preferă tehnici care includ linkuri către pagini web ce
2
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conţin malware (soft care produce daune). Acelaşi raport arată că atacurile cibernetice au crescut în
intensitate de la 2 pe săptămână în anul 2005 la 934 în 20 de ore în noiembrie 2007.
Statele Unite generează cele mai multe activităţi infracţionale pe computer decât orice altă
ţară, iar hackerii din întreaga lume se reunesc în “clanuri” foarte bine organizate. După SUA, Marea
Britanie şi Franţa sunt următoarele state în topul ţărilor atacate cibernetic. În multe ţări sunt create
structuri specializate care se ocupă de perfecţionarea vechilor metode şi inventează altele noi în
acest război informaţional.
Internetul oferă teroriştilor mai multe avantaje, în comparaţie cu modalităţile de comunicaţie
clasice. Accesul se face relativ uşor, nu se exercită un control guvernamental strict, există un
potenţial imens pentru audienţă, permite comunicarea anonimă, costă foarte puţin. Pe lângă toate
acestea, există şi posibilitatea influenţării unor instituţii media ce se bazează foarte mult pe internet.
Agenţii specializate din SUA, ţările membre ale UE încearcă să afle modul în care teroriştii
exploatează internetul pentru recrutarea altor terorişti, pentru strângeri de fonduri, propagandă,
strângerea de informaţii despre ţintele vizate sau chiar controlarea operaţiunilor.
Există o nevoie urgentă de luare a unor măsuri – atât la nivel naţional cât şi european –
împotriva oricăror forme de criminalitate cibernetică, care reprezintă ameninţări semnificative
pentru infrastructurile de importanţă majoră, pentru societate, întreprinderi şi cetăţeni. Protecţia
persoanelor fizice împotriva criminalităţii cibernetice este adesea accentuată de problemele legate
de determinarea competenţei judiciare, de legislaţia aplicabilă, de aplicarea transfrontalieră a legii,
sau de recunoaşterea şi utilizarea probelor electronice.
Pentru a face faţă acestor ameninţări, Comisia Europeană a lansat o iniţiativă 4 pentru o
politică generală de îmbunătăţire a nivelului de coordonare europeană şi internaţională în lupta
împotriva criminalităţii cibernetice. Iniţiativa se va axa pe aplicarea legii şi pe dimensiunea
legislaţiei penale a acestei lupte iar politica va veni în completarea altor acţiuni comunitare de
îmbunătăţire a securităţii în spaţiul cibernetic. De asemenea, se militează pentru o mai bună
cooperare în domeniul aplicării legislaţiei; o mai bună cooperare şi coordonare politică între statele
membre; cooperare politică şi juridică cu ţările terţe; accentuarea sensibilizării opiniei publice;
formarea profesională.
Politica în domeniul luptei împotriva criminalităţii cibernetice şi acţiunile de urmărire ale
acesteia din urmă vor fi definite şi puse în aplicare astfel încât să respecte pe deplin drepturile
fundamentale, în special pe cele de libertate a expresiei, respect al vieţii personale şi al vieţii de
familie şi protecţia informaţiilor cu caracter personal. Orice măsură legislativă luată în contextul
acestei politici va fi mai întâi verificată în vederea compatibilităţii cu astfel de drepturi, în special cu
cele stipulate în Carta drepturilor fundamentale ale UE.
La nivel internaţional, diferite organizaţii precum UE, Consiliul Europei, G8, OECD,
Interpol, ONU au colaborat sau şi-au armonizat activităţile împotriva infracţiunilor comise cu
ajutorul sau prin intermediul calculatorului.
Pentru a se putea lupta cu succes împotriva infracţiunilor cibernetice, trebuie stabilită o
strategie la nivel internaţional, pertinentă, care să urmărească:
- acţiuni de perfecţionare a cadrului legal existent în domeniul informatic;
- perfecţionări tehnologice soft de criptografie care să diminueze posibilitatea decriptării
neautorizate;
- creşterea performanţelor tehnologice de fabricaţie a hard-ului care să diminueze
posibilitatea de acţiune a hackerilor;
- măsuri educaţionale prin care să se extindă conceptele preventive, apreciate ca fiind
mai eficiente decât cele punitive.
Strategia internaţională elaborată ar trebui să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin toate
ţările care sunt racordate la Internet, deoarece adoptarea unei strategii naţionale diferenţiate ar putea
4
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constitui “raiuri informatice” pentru infractorii informatici şi, în schimb, ar conduce la restricţii de
piaţă şi la bariere naţionale în calea liberă a informaţiei.
La elaborarea strategiei ar trebui să se ţină seama că informaţia este o valoare nouă,
distinctă, care nu poate fi protejată prin analogie cu bunurile tangibile.
În domeniul legislativ ar trebui elaborată o nouă doctrină a dreptului informaţiei care va
avea ca obiect:
- protecţia autorului şi a celui care deţine informaţia;
- protecţia persoanei la care se referă informaţia;
- protecţia societăţii faţă de diseminarea informaţiei ilegale, nocive;
- dreptul legal al persoanei de a avea acces liber de primi şi transmite informaţii.
Comunitatea Economică Europeană (CEE) a adoptat deja instrumente juridice cu scopul de
a se armoniza legislaţiile naţionale ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia datelor
personale prelucrate automat, protecţia dreptului de proprietate intelectuală, prevenirea crimei
cibernetice. Nu au fost încă identificate soluţii la nivelul CEE în ceea ce priveşte: conţinutul ilegal
şi nociv al unor comunicări prin Internet, reguli procedurale penale, securizarea sistemelor de
calcul, precum şi sancţiuni în domeniul protecţiei datelor.
Agresiunile informaţionale la adresa României pot viza factorii de decizie şi opinia publică
în ansamblul său, pe obiective politice, economice, militare sau de altă natură, deformând
informaţia cu scopul compromiterii ciclului decizional. Confruntată cu probleme specifice tranziţiei,
România este vulnerabilă în faţa unor agresiuni informaţionale desfăşurate prin intermediul massmedia, inclusiv prin Internet.
Contracararea agresiunilor informaţionale impune o serie de măsuri cum ar fi: identificarea
vulnerabilităţilor, analiza interdependenţelor dintre punctele vulnerabile, identificarea continuă a
ameninţărilor.
În scopul prevenirii apariţiei unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale, descurajării
declanşării unor crize militare, economice, sociale, interetnice, interconfesionale sau politice,
precum şi pentru controlul crizei ca instrument de management al acesteia se pot desfăşura
campanii informaţionale.
Contracararea unei campanii informaţionale desfăşurate de o organitaţie adversă se
realizează prin modificarea echilibrului de putere dat de exploatarea activă a informaţiilor şi
tehnologiei informatice între indivizi, grupuri de interese sau state pentru atingerea obiectivelor
proprii. Contracararea campaniilor informaţionale presupune: proiecţia adevărului; acţiuni pentru
asigurarea securităţii operaţiilor şi a informaţiilor; acţiuni psihologice în zonele de interes pentru
inducerea neîncrederii în factorul de decizie, pentru inducerea în eroare şi dezinformarea strategică.
Contracararea războiului informaţional urmăreşte obţinerea superiorităţii informaţionale prin
afectarea informaţiilor entităţii ţintă, în paralel cu acţiunile întreprinse pentru a apăra propriile
informaţii, procese şi sisteme informaţionale. Se urmăreşte neutralizarea atacurilor cibernetice prin
Internet şi reţelele Intranet - hacking, virusare, interzicerea accesului - evitarea distrugerii fizice a
centrelor de comandă şi control, a intimidării, şantajării sau eliminării fizice a unor lideri politici şi
militari. Concomitent se asigură siguranţa informaţională, securitatea operaţiilor şi se perfectează
relaţiile militari-civili în zonele de interes.
Anul 2008 va fi marcat de o creştere a interesului pentru securitatea informaţiilor pe măsură
ce şi cerinţele legale încep să impună acest lucru.
Aplicarea strategiilor de securitate a informaţiei la nivelul fiecărei organizaţii va trebui să
însemne “conştientizare” şi nu numai o ”creştere a interesului”, fiindcă firmele vor trebui să
înţeleagă că informaţiiile înseamnă bani şi, dacă nu şi le protejează, vor pierde. Rămâne de văzut
câţi din aceşti bani se vor duce pe soluţii informatice şi câţi pe training, fiindcă, până la urmă, cea
mai mare ameninţare de securitate tot “ingineria socială” rămâne. Dacă managementul nu va lua în
considerare creşterea “awareness”-ului angajaţilor, investiţiile în soluţii vor fi inutile.
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CONTRIBUŢIA STATULUI LA EDIFICAREA SECURITĂŢII NAŢIUNII
Dr. Gheorghe NICOLAESCU∗
Introducere
Securitatea este condiţia esenţială a democraţiei, rezultată din esenţa pactului social care
obligă statul să protejeze, să apere şi să promoveze toate interesele naţiunii. Totodată, securitatea
reprezintă o exigenţă esenţială a societăţii, presupunând, în principal, obligaţia asumată de către stat
de a veghea la liniştea şi siguranţa tuturor şi a fiecărui membru al comunităţii în parte.
Secolul al XXI-lea a determinat, prin ideologie mai ales, corelarea conceptului de securitate
cu noţiunea de apărare militară. Odată cu evenimentele care au marcat începutul noului mileniu,
s-a schimbat fundamental şi conceptul de securitate, ca urmare a fenomenelor transnaţionale care
caracterizează epoca în care trăim, dar şi a apariţiei unor noi factori de risc şi de ameninţare.
Noţiunea de securitate naţională se extinde continuu, incluzând nu numai componenta sa
militară tradiţională, ci şi pe cele de natură economică, diplomatică, etnică, religioasă şi chiar
ecologică şi de mediu, astfel încât, în contextul internaţional actual se observă, cu unele excepţii
nesemnificative, un nivel scăzut de ameninţare de natură militară, însă un grad ridicat de risc de
ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa siguranţei şi chiar a securităţii naţionale, majoritatea de natură
asimetrică.
Conceptualizarea securităţii naţionale devine tot mai amplă şi mai dificilă astăzi, decât în
perioada Războiului Rece. Noul climat internaţional, aparent fără ameninţări şi riscuri majore de
natură militară, a făcut loc unor sintagme şi concepte noi, folosite de politologi, sociologi, analişti,
experţi etc., sintagme şi concepte care au devenit parte integrantă a conceptului de securitate
naţională, cum ar fi: securitatea juridică, securitatea alimentară, securitatea colectivă, securitatea
democratică, securitatea cetăţenească etc.
I. Caracterizarea modului în care statul contribuie
la securitatea naţiunii. Perspectiva ideologică
“Stările” naţiunii sunt dependente de capacitatea organizaţiilor cu funcţii de a gestiona
securizant sau insecurizant naţiunea şi raporturile dintre ele. Astfel, naţiunea se află în situaţii
securizante numai dacă se menţine capacitatea organizaţiilor cu funcţii gestionare de a dezvolta
raporturi simetrice.
Ontologia procesual-organică consideră că statul este oraganizarea gestionară a naţiunii, iar
rolul jucat de acesta în menţinerea securităţii naţiunii este decisiv1.
Statul se construieşte sub presiunea necesităţilor de gestionare publică şi este dependent de
orizonturile informaţionale în care oamenii funcţionează.
Statul construit cu prilejul constituirii naţiunilor este expresie a gândirii filosofice, care a
produs o multitudine de ideologii, precum liberalismul, umanismul, creştin-democraţia, socialdemocraţia, socialismul, fascismul, al căror numitor comun este acela că gestionarea necesităţilor
sociale ale naţiunii se realizează prin “raporturi de putere”, transformate în “acţiuni politice”.
Relevant pentru tema noastră este faptul că orice abordare ideologică a unei naţiuni reduce
noţiunea de securitate la aspecte relevante pentru “doctrina politică” folosită.
Ideologii (doctrinarii) nu acceptă că securitatea se defineşte ca produs al evoluţiei istorice şi
sociale a comunităţilor umane şi ca rezultat al modalităţilor de procesare socială a informaţiilor,
pornind de la necesităţile sociale şi nu de la interese.
Ideologii, prin ideile, reprezentările şi miturile elaborate din interes în vederea orientării
comportamentului “cetăţenilor” în problemele administrării “socialului”, înţeleg prin securitate
∗
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situaţia de echilibru construit prin raporturi de putere între forţele socio-politice pe care le
administrează puterea politică construită în diferite împrejurări 2 . Echilibrul de putere este
exprimat prin sistemul de legi, instituţii şi acţiuni politice destinate prevenirii riscurilor la care este
expus, în principiu poporul, şi prin care se alocă resurse de putere.
Astfel, securitatea este subsumată sistemului socio-politic (statul) şi percepută ca măsură de
“protecţie” a acelor oameni sau grupuri socio-politice care produc resurse în beneficiul puterii
politice sau nu atentează la puterea politică. Securitatea devine un fenomen social schimbător, cu
răsturnări de situaţii, asemeni puterii politice.
Ideologii administrează naţiunea prin puterea politică şi implică în constituirea securităţii:
sistemul politic pe care-l produc, factorul politic şi puterea militară3. Astfel, securitatea devine
expresia integrării socio-politice, ca “stare de coeziune” a sistemului socio-politic, fiind
comensurată prin gradul de interacţiune politică mutuală, întemeiată declarativ, prin consimţământ
şi ascuns, prin coerciţie. Înţeleasă ca o modalitate constantă de integrare politică, prin disciplină
sau conformitate, securitatea este viabilă atâta timp cât puterea politică reuşeşte să asigure
participarea cetăţenilor la viaţa politică şi să nu producă convulsii sociale.
Capacitatea puterii politice de a asigura evoluţia proceselor sociale generatoare de stabilitate
sistemului socio-politic, de a preveni disfuncţionalităţile acestuia şi, în situaţii-limită, de a
administra situaţiile conflictuale în folos propriu, este definită de puterea politică securitatea
naţională.
În construirea stării de securitate naţională, ideologii acordă o importanţă deosebită
acţiunii organizaţiilor politice, fără să înţeleagă că acestea sunt produse ale presiunilor propriilor
ideologii pentru administrarea organizării sociale.
În consecinţă, nicio formă de stat construită de ideologi nu este capabilă să realizeze şi să
asigure securitatea naţiunii, iar terminologia uzitată este subsumată ascuns unui anumit nivel de
securitate, numită securitate naţională, definită ca parte dintr-un întreg, numit de ideologi
securitatea internaţională. Acest sistem de relaţii, construit prin relaţii de putere, este definit ca
sistem de securitate naţională, eludându-se faptul că oferă doar instrumentul necesar asigurării
siguranţei “ţării legale”, formată din clasa politică deţinătoare de resurse informaţionale şi
energetice.
II. Perspectiva ştiinţifică
În “era informaţională”, organizaţiile politice apelează şi beneficiază de posibilităţile
deschise de cercetarea ştiinţifică, pe baza cărora încearcă să aducă naţiunea în “stări aproape de
echilibru”, pornind de la aceleaşi premise oferite de raporturile de putere.
Nicio modalitate de abordare a problematicii securităţii, chiar de pe poziţii ideologice şi prin
raporturi de putere, nu poate face abstracţie de necesitatea proiectării ei prin raportarea la un subiect
şi la numeroasele domenii ale vieţii sociale.
Pentru orice tip de subiect, securitatea este sursa, expresia şi consecinţa “stării sale de
sănătate” fizică şi psihică, înţelesul ei implicând sentimentul şi certitudinea că valorile şi interesele
care îl definesc sunt protejate de orice sursă de insecuritate, de ameninţări sau agresiuni.
Modalităţile neechivalente de interpretare a acestora explică numeroasele sintagme derivate din
noţiunea de securitate. Ele sunt generate de utilizarea acesteia în limbajul ştiinţific sau în discursul
politic (“securitatea politică”, “securitatea economică”, “securitatea militară”, “securitatea socială”)
ori în teoria şi practica relaţiilor internaţionale (“securitatea intenaţională”, “securitatea regională”).
Analizele sistemice, cele care consideră statul – adică sistemul socio-politic – ca domeniu de
referinţă şi subiect în relaţiile internaţionale, pot dezvălui factorii generatori de insecuritate, ca
expresie a incapacităţii statului de a depăşi dificultăţile care pun în pericol domeniul de referinţă,
dar nu sunt capabile să ofere soluţii de prevenire şi contracarare, în situaţii dificile, din cauza
modalităţilor doctrinare de gestionare.
2
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În contextul abordărilor de acest tip, starea de securitate naţională este definită în funcţie
de stabilitatea entităţilor politico-statale naţionale şi de sistemul de relaţii statornicite în plan
regional şi universal. În funcţie de natura relaţiilor socio-politice pe care statele au reuşit să le
realizeze, starea de securitate naţională este percepută4 ca:
• pace internă – sau stabilitatea şi echilibrul necesar organizărilor sociale pe care le
administrează sub sintagma “gestionării”;
• pace internaţională – sau relaţia de echilibru şi stabilitate internaţională în fapt, interstatală,
orientată spre prevenirea conflictelor şi cooperare între state.
Din această perspectivă, întrucât ameninţarea şi conflictul militar au constituit multă vreme
principalii vectori generatori de insecuritate, conceptul de securitate a avut şi mai are pentru
subiecţi o componentă predominant militară. Eforturile de apărare au fost direcţionate de state
împotriva pericolelor externe, faţă de care subiectul a ales, în funcţie de capacitate şi forţă,
autoapărarea (prin organizarea şi întrebuinţarea mijloacelor materiale şi umane interne) sau
apărarea colectivă (prin încheierea de alianţe cu caracter defensiv).
Ideologic, valorile şi interesele protejate şi promovate au fost circumscrise entităţilor
politico-sociale, deci statelor. Astfel, securitatea este dependentă de o “constelaţie” de
circumstanţe, măsuri şi organizaţii capabile să prevină sau să neutralizeze orice ameninţare sau
pericol la adresa statului. Atâta timp cât ideologii confundă, din interes, naţiunea cu statul,
conceptul “securitatea naţională” se referă, în fapt, la securitatea statului şi nu la securitatea
naţiunii.
Abordarea de tip procesual-organic face posibilă înţelegerea securităţii naţiunii ca
fundament al necesităţilor sociale şi nu intereselor grupurilor socio-politice. Iar faptul că toate
naţiunile au necesităţi comune, dar şi necesităţi specifice, în funcţie de modalităţile de procesare a
informaţiilor sociale cerute de “gestionarea” “genezei” şi “patriei”, securitatea fiecărei naţiuni este
în interesul naţiunilor vecine şi al tuturor naţiunilor, şi se realizează în cadrul securităţii comune,
care construieşte continuu pacea inter-naţională, deci între naţiuni.
În acest context, recunoaşterea naţiunii ca subiect de drept internaţional devine chintesenţa
acţiunilor sociale.
Din perspectiva studiului nostru, misiunea de a construi “securitatea” fiecărei naţiuni
revine poporului, prin statul naţional.
Starea de securitate a naţiunii este exprimată prin democraţie, întrucât numai poporul, prin
puterea sa, este capabil să menţină naţiunea în “stări departe de echilibru” prin construirea şi
reconstruirea “echilibrului social” între cele trei funcţii ale naţiunii (productivă, gestionară şi
integratoare).
Modalităţile procesual-organice de construire a stării de securitate sunt producerea şi
utilizarea de resurse în funcţie de necesităţi, întreţinerea şi reconstruirea “spiritului de
comunitate” şi gestionarea prin acţiuni sociale a necesităţlor sociale.
Rolul fundamental în gestionarea naţiunii în “stare de securitate” îi revine statului
naţional, singura modalitate ideologică de gestionare publică, capabilă să ofere soluţii sociale la
orice situaţie critică şi să evite producerea crizelor sociale. Prin aceste soluţii este gestionată
reproducerea naţiunii în cadrul unor strategii de securitate a naţiunii, şi nu doctrine (care definesc
valorile şi interesele naţiunii pe fundament ideologic, din interes şi în folosul grupurilor socialpolitice care deţin puterea), luând în considerare evoluţiile socio-politice interne şi transnaţionale.
În acest scop, apreciem că statul naţional trebuie să socializeze puterea politică, să-şi
construiască şi să-şi dezvolte permanent capacităţile de procesare a informaţiilor sociale prin
oameni cu competenţe profesionale şi socializante.
Cele menţionate relevă că modelul procesual-organic impune o discontinuitate majoră:
trecerea de la gestionarea indirectă, ideologică la cea scientizată. De aceea, în locul doctrinelor
politice, ca modalitate ideologică de gândire, devine necesară folosirea sintagmei “strategii de
gestionare”. Strategiile privind gestionarea naţiunii în “stare de securitate” sunt gândite de către
4
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autorităţile socio-politice naţionale – creaţie a naţiunii – din nevoia “ordinii sociale” şi puse în
aplicare de organizaţiile militare naţionale – îndrituite să gestioneze violenţa socio-politică.
III. Contribuţii posibile ale serviciilor
de informaţii la securitatea naţiunii
În actualul context socio-politic democratic, serviciile de informaţii constituie un element
esenţial al sistemelor de securitate ale democraţiilor a căror funcţie principală este prevenirea
factorilor decidenţi asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.
Mondializarea relaţiilor umane în toate sferele de activitate umană, dezvoltarea fără
precedent a mijloacelor de comunicare, evoluţia ştiinţei şi tehnicii, dezvoltarea şi consolidarea
instituţiilor democratice, interdependenţa progresivă a statelor şi apariţia unor noi manifestări ale
puterii economice ş.a. au condus la o transformare radicală a instituţiilor publice, atât interne, cât şi
internaţionale. Aceste două planuri se află în permanentă evoluţie, condiţionându-se reciproc. În
acest context, serviciile de informaţii cu atribuţii în planul securităţii naţionale şi internaţionale, au
dobândit dimensiuni şi valenţe noi, confruntându-se cu provocări inedite.
În acest sens, futurologul Alvin Töffler sublinia: “Dintre toate instituţiile de securitate
naţională, nici una nu cunoaşte o nevoie mai profundă de restructurare şi de reconceptualizare
decât acelea de informaţii. (…) Pe măsură ce prinde contur noua formă de război – cel al
informaţiei – activitatea informativă fie îşi va asuma o formă proprie, reflectând noul rol al
informaţiei şi cunoaşterii în societate, fie va deveni costisitoare, irelevantă sau primejdios de
derutantă”.
“Securitatea naţională” devine “securitatea naţiunii” numai în condiţiile în care puterea
politică ce administrează naţiunea îşi menţine caracterul “naţional”.
În construirea şi menţinerea securităţii naţiunii sunt abilitate numai organizaţiile “de
securitate” care definesc “statul naţional”, întrucât numai acestea dispun de capacitatea de
gestionare publică pe fundamentul necesităţilor sociale şi sunt sprijinite de popor pentru a funcţiona
ca autorităţi legitime.
Aspectele abordate evidenţiază că starea de securitate a naţiunii nu poate fi întreţinută prin
raporturi de sociale. Fiecare naţiune îşi construieşte capacităţi (organizaţii) informaţionale, capabile
să utilizeze informaţia, printr-o strategie construită de popor la nivel naţional, cu caracter public sau
secret, pentru a face faţă presiunilor expansioniste (imperiale) sau distructive (feudale).
Aceste organizaţii desfăşoară activităţi specifice căutării, culegerii, procesării şi punerii la
dispoziţia autorităţilor publice naţionale a informaţiilor necesare deciziilor pentru întreţinerea stării
de securitate.
Raţionalitatea socială se menţine numai dacă informaţia se constituie resursă de putere
pentru popor şi în armă de apărare şi protecţie a naţiunii în faţa agresiunilor.
Organizaţiile informaţionale îşi construiesc şi reconstruiesc permanent capacităţile cu scop
de a şti – adică de a culege informaţii, a împiedica pe adversar să te cunoască – adică a desfăşura
o activitate de contrainformaţii şi a face ca adversarul să fie prost sau greşit informat – a-l
dezinforma 5 . putere, specifice construcţiilor mecanice, nici prin confruntări clasice, de tipul
războaielor, ci prin acţiunea permanentă a organizaţiilor cu funcţii de cunoaştere şi contracarare a
agresiunilor.
Statul naţional întreţine organizaţii specializate de cunoaştere şi prevenire a agresiunilor
(numite generic servicii de informaţii sau structuri informative), ca instituţii specializate, capabile
să obţină informaţia cu relevanţă pentru securitatea naţiunii. Democraţia (puterea poporului) impune
integrarea tuturor structurilor informative ale statului naţional în “comunitatea informativă”,
care-i conferă statutul de organizaţie gestionară în slujba naţiunii. Astfel de organizaţie
gestionară, construită la nivel naţional, întreţinută şi dezvoltată de statul naţional, pe fundamentul
nevoilor de resurse, de comunitate şi de protecţie a naţiunii şi susţinută de popor prin intermediul
aşa-numitei “societăţi civile”, permite utilizarea unei metodologii unitare de culegere de informaţii,
5
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fiind capabilă să influenţeze, în mod decisiv, decizia autorităţilor publice şi să oblige autorităţile
publice să o folosească, în permanenţă, în interesul naţiunii.
IV.Contribuţii posibile ale armatei la securitatea naţiunii
În devenirea lor, naţiunile nu dezvoltă tendinţe agresive, expansioniste, precum imperiile,
însă au fost obligate să se apere împotriva agresiunilor poitico-militare ale centrelor de putere,
declanşate cu scopul declarat sau ascuns de a controla, de a-şi însuşi resursele naţiunii.
În acest sens, s-a impus construirea şi întreţinerea în premanentă stare operaţională a unor
organizaţii cu funcţii de apărare, îndrituite prin puterea poporului6:
• să susţină, prin mijloace militare, necesităţile privind securitatea militară a naţiunii;
• să analizeze şi să informeze autorităţile publice naţionale asupra consecinţelor implicării
naţiunii în conflicte politico-militare;
• să transpună în fapt, prin mijloace militare, deciziile de gestionare publică privind
securitatea militară.
Organizaţiile cu funcţii de apărare au rolul de a identifica, preveni şi respinge agresiunile
politico-militare iniţiate şi declanşate de construcţiile mecanice. Astfel, acestea susţin şi întreţin
starea de securitate a naţiunii, dacă pe timpul pregătirii şi producerii agresiunilor politico-militare
sunt capabile:
• să garanteze atributele statului naţional (suveranitate şi independenţă), dar şi ordinea
constituţională fundamentată prin Constituţie de către naţiune;
• să se subordoneze exclusiv voinţei poporului;
• să prevină transformarea într-un instrument şi resursă de putere politică şi să se menţină
“în slujba naţiunii”;
• să-şi menţină funcţia de factor de protecţie a proceselor sociale organizate, necesare
asigurării continuităţii naţiunii;
• să asigure prin măsuri specifice ordinea publică constituţională şi să formeze elite
militare naţionale, care să acţioneze pentru apărarea valorilor şi intereselor naţiunii, fără a le atrage
în acţiuni cu scopuri agresive.
V. Relevanţa unităţii naţiunii pentru securitatea naţiunii
Starea de securitate a unei naţiuni este expresia şi consecinţa capacităţii acesteia de a
produce socializări private şi publice, capabile să genereze competenţe profesionale şi sociale care
să menţină şi să dezvolte funcţia integratoare a naţiunii.
Aceasta este exprimată prin puterea poporului, adică prin acţiunile sociale care
fundamentează şi întreţin conexiunile procesual-organice între organizaţiile cu finalităţi productive
şi integratoare. Continuitatea şi viabilitatea acestora asigură caracterul organic al naţiunii, clădit pe
coeziune, omogenitate, solidaritate şi unitate, expresii ale identităţii naţionale şi ale capacităţii de
reproducere.
Identitatea naţională generată şi exteriorizată printr-un complex de sentimente, mentalităţi şi
credinţe, devine un factor fundamental al stării de securitate şi reprezintă, inclusiv, un indicator al
capacităţii fiecărei naţiuni de a stabili şi menţine relaţii de conlucrare şi parteneriat cu celelalte
naţiuni, precum şi a raporturilor dintre naţiuni şi organizările socio-politice generate de “centrele de
putere”.
De aceea, în construirea stării de securitate, capacitatea de menţinere a naţiunii ca unitate
socio-culturală este definitorie. Prin aceasta se asigură îmbinarea organică a necesităţilor sociale cu
posibilităţile de satisfacere a acestora în plan productiv, gestionar şi integrator, iar poporul, prin
puterea sa, “democraţia”, este capabil să prevină deformarea şi agresarea ei de către grupurile sociopolitice aflate mereu în luptă pentru putere.
Totodată, poporul trebuie să prevină transformarea naţiunii în unitate politică în jurul
ideologiilor şi să o menţină ca unitate socială care integrează oamenii şi organizaţiile pe
fundamentul necesităţilor sociale şi nu din interese socio-politice. Pe acest fundament se creează şi
6

Ibidem, p. 401.
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se întreţin posibilităţile de construire a simbolurilor prin care naţiunea se raportează la mediul
social amenajat, se clădeşte coeziunea internă, forţa integratoare a comunităţii de cetăţeni cu
solidarităţi istorice şi existenţiale în timp.
Reconstrucţia succesivă a “identităţii naţionale” pe temeiul democratic şi al “cetăţeniei”, mai
ales în situaţii de criză, îi conferă naţiunii capacitatea de a se reproduce prin reproducerea statului
naţional ca formă de legitimitate politică în raport cu organizaţiile sociale similare, cu organizaţiile
socio-politice transnaţionale.
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SIMETRIE ŞI ASIMETRIE ÎN CONFLICTELE MILITARE CONTEMPORANE
Dragoş Daniel ILINCA∗
Introducere
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul de simetrie este definit ca fiind
„proprietatea unui ansamblu spaţial de a fi alcătuit din elemente reciproc corespondente şi de a
prezenta, pe această bază, anumite regularităţi; proporţionalitate, concordanţă, armonie între părţile
unui tot, între elementele unui ansamblu etc.; distribuţie egală, regulată, armonioasă a părţilor unui
tot, a elementelor unui ansamblu; corespondenţă exactă (ca formă, poziţie etc.) între părţile opuse
ale unui întreg".
Din perspectiva analizei militare, simetria poate fi explicată ca fiind efectul generat prin
folosirea „Unui sistem întrunit, intercategorii de forţe care îşi manifestă puterea printr-un atac
asimetria, ameninţând, astfel inamicul dintr-o multitudine de direcţii, cu o mare varietate de sisteme
de armament”.
De-a lungul istoriei, conceptul de asimetria luptei a existat încă din cele mai vechi timpuri,
fiind aplicat în aproape toate conflictele cunoscute. Cu toate acestea, conştientizarea analitică a
acestei forme de derulare a războiului s-a produs relativ târziu, conceptul de asimetrie începând să
fie folosit în a doua jumătate a secolului trecut, cu precădere în Occident şi Statele Unite. Rolul
esenţial în dezvoltarea dimensiunii conceptuale a asimetriei l-au avut, în mod evident experienţele
celui de-al doilea război mondial. Din această perspectivă segmentul american de cercetare a
furnizat o nouă definiţie în domeniul militar conform căreia prin asimetrie se înţelege „A acţiona, a
organiza şi a gândi în mod diferit faţă de oponenţi, pentru a fi în măsură să se obţină efectele
maxime din avantajale proprii, a exploata slăbiciunile adversarilor, a cuceri iniţiativa şi a obţine o
mai mare libertate de acţiune”.
Astfel, asimetria poate fi structurată pe diferite paliere pornind de la cel politico-strategic,
militaro-strategică şi până la nivelul tactic-operativ. Ca fenomen extrem de complex al mediului de
securitate, asimetria se poate manifesta în următoarele domenii: organizaţional, al strategiei,
intereselor, voinţei/determinării sistemelor de valori, capacităţilor şi, nu în cele din urmă, al
timpului.
Opţiunea analitică americană s-a dovedit extrem de relevantă în contextul mediului de
securitate contemporan, marcat de manifestarea extrem de pronunţată a unei noi forme de riscuri şi
ameninţări generate. Accentuate de dezvoltarea globalizării, toate aceste fenomene au căpătat forme
extrem de complexe, generând un caracter evident asimetric al modului de manifestare. Toate
acestea nu ar putut fi posibile, trebuie să o spunem, fără utilizarea progreselor evidente în domeniul
comunicaţiilor şi al tehnologiilor, expresie clară a globalizării.
Din această perspectivă, conflictele au depăşit tiparele clasice ale războaielor convenţionale.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 sunt o dovadă clară a acestui fenomen. Lumea a intrat,
prin atacul împotriva Statelor Unite, într-un nou război, nu întotdeauna palpabil, dar extrem de
vizibil prin exprimările sale. Asupra naturii asimetrice a acestuia este inutil să mai opinăm.
Caracteristicile asimetriei în cadrul noului război îmbracă noi forme cu precădere prin utilizarea
câmpului de luptă urban în scopul creşterii efectului de masă şi a impactului psihologic.
Principala provocare cu care comunitatea internaţională se confruntă este în ce măsură
poate să-şi adapteze mecanismele în scopul formulării unui răspuns optim la aceste noi forme de
război. În egală măsură exigenţele transformării capacităţii de răspuns la dinamica conflictuală
contemporană vizează şi organismele militare ale căror structuri şi principii de acţiune necesită
revizuiri esenţiale. Se poate vorbi chiar de vulnerabilitatea sistemelor militare al căror mod de
acţiune este, într-o măsură determinantă, depăşit de dinamica şi complexitatea noului tip de conflict
la care asistăm.
∗
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Este evident că palierul organizaţional este poate cel mai important în lupta împotriva
noilor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii, într-o lume tot mai globalizată. Rolul principalelor
organizaţii cu valenţe globale este, prin urmare, esenţial în special din perspectiva depăşirii inerţiei
pe care orice sistem birocratic o incumbă.
Atât NATO şi UE dispun de instrumentarul adecvat, pasibil să genereze elementele esenţiale
pentru transformare în scopul unei mai bune adaptări la asimetria conflictuală ce caracterizează
lumea de astăzi. Până în prezent se poate constata derularea, la nivelul ambelor organizaţii a unor
ample procese de reflecţie asupra modului în care acestea pot răspunde noilor provocări. Principala
provocare rămâne însă la nivelul modului de operaţionalizare a demersului analitic fără de care
reacţia comunităţii internaţionale în faţa provocărilor la adresa mediului de securitate contemporan
nu se va putea concretiza într-o manieră optimă.
I. Schiţă istorică
De la Sun Tze la Liddell Hart - conceptualizarea asimetriei
Istoria a consemnat o serie lungă de teoreticieni care au încercat să înţeleagă conflictele
militare în diferitele forme ale acestora sau să le definească atât din perspectivă cantitativă cât şi să
le cuantifice în termeni absoluţi. În acest sens, identificarea tipologiilor prin care un război poate fi
condus cu succes a reprezentat principalul element supus analizei. Natura fluidă a războiului, ca
fenomen în sine, coroborată cu complexitatea evidentă a fenomenului a generat dificultăţi
suplimentare, acestui demers analitic extrem de laborios neputându-i-se consemna decât realizări
secvenţiale văduvite de o abordare globală.
Din acest context se distinge Sun Tze, unul dintre cei mai importanţi consilieri ai elitei
nobiliare chineze a secolului VI B.C. În monumentala sa lucrare „Arta Războiului”, filozoful chinez
a reuşit să furnizeze, pentru prima dată elementele fundamentale ale modului în care războiul
trebuie să fie condus. El a perceput acest fenomen ca fiind o problemă de importanţă vitală pentru
stat. Această opinie survine într-un moment în care societatea chineză trecea printr-un proces de
modificare a relaţiilor economice şi sociale la nivel de grup sau organizaţii gentilico-tribale7.
Filozofia sa este una elegantă şi simplă, „tributară” rafinamentului oriental, centrată asupra
modului în care victoria poate fi obţinută dar fără a implica neapărat sacrificii. În concepţia acestui
mare gânditor militar, războiul se analizează şi este determinat de: moral, timp (starea vremii),
teren, conducere şi normă/doctrină.
„Toate războaiele sunt bazate pe inducere în eroare. Atunci când te confrunţi cu un inamic
trebuie să-i oferi o momeală pentru a-l ademeni; provoacă-i dezordine şi loveşte-l. Când se
concentrează fii pregătit şi atacă-l; când este puternic, evită-l”8. După cum se observă, Sun Tze se
dovedea a fi unul dintre susţinători fervenţi ai derulării războiului într-o manieră şi cu tehnici
asimetrice, toate orientate pragmatic spre obţinerea victoriei. Din această perspectivă, el promova
fluiditatea, supriza, inteligenţa şi inducerea în eroare ca principii de conducere a războiului în
detrimentul puterii militare clasice.
Promovând asimetria la rang de principiu fundamental în derularea războiului, Sun Tze
codifica în cadrul lucrării sale o realitate evidentă, anume aceea că de-a lungul întregii istorii a
conflictelor militare9 conceptul de asimetrie a fost aplicat pe scară largă.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, teoreticianul german Carl von Clausewitz
promova, în lucrarea sa „Despre război” (1832-1834) o viziune complet diferită, inspirată în mare
măsură de războaiele napoleoniene, în centrul căreia se plasa concepţia războiului clasic, derulat
într-o simetrică. Avocat al acestei maniere de conducere a războiului, Clausewitz se plasa pe poziţii
ireconciliabile cu predecesorul său oriental formulând un concept abstract – războiul absolut –
rezultat prin izolarea fenomenului de ansamblul vieţii sociale şi de toţi factorii exteriori.
Cu toate acestea, viziunea lui Clausewitz nu este eminamente una simetrică. Reuşind să
7

Mircea Mureşan, Reflecţii despre fenomenul militar, Bucureşti, Ed. UNAP, 2004, p.20.
Sunt Tze, The Art of War, London, Oxford University Press, 1971, pp. 66-67.
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Prima menţiune cuantificabilă asupra folosirii tehnicilor războiului asimetric îi vizează pe parţi care eliberează Persia
de dominaţia seleucidă (sec.III BC).
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depăşească tiparele impuse de perioada napoleoniană, Clausewitz propune o nouă interpretare a
scopului şi, în egală măsură, a caracterului războiului, statuând faptul că acesta este un fenomen
social, fiind expresia unui conflict între obiectivele pe care le urmăresc diferite grupuri sociale din
punct de vedere politic. În această paradigmă, teoreticianul german se dovedea un adversar al
interşanjabilităţii între politică şi război, acesta din urmă nefiind, în opinia sa, altceva decât un
simplu instrument de promovare a unor proiecte politice. Din această perspectivă, el scria: „Vedem
aşadar că războiul nu este numai un act politic, ci un adevărat instrument politic, o continuare a
relaţiilor politice, o realizare a acestora cu alte mijloace. Ceea ce mai rămâne specific războiului se
referă doar la natura specifică a mijloacelor sale. Arta militară poate pretinde în general, iar înaltul
comandant în fiecare caz în parte, ca direcţiile şi intenţiile politicii să nu intre în contradicţie cu
aceste mijloace şi această pretenţie, într-adevăr, nu este mică, dar oricât de puternic reacţionează
războiul, în anumite cazuri, asupra intenţiilor politice, această reacţie trebuie gândită întotdeauna
doar ca o modificare a lor, căci intenţia politică este scopul, iar războiul este mijlocul şi niciodată
mijlocul nu poate fi gândit fără scop”10.
Deşi tributar simetriei în conducerea războiului, formula propusă de Clausewitz în
formularea scopului şi rolului războiului, în strânsă conexiune cu factorul de decizie politică,
reprezintă elementul de asimetrie ce caracterizează teoriile sale.
Strânsa legătură de subordonare sesizată de Clausewitz între stat/conducere politică şi
război, avea să fie aplicată de un alt german, de data aceasta un politician, Otto von Bismarck în
cadrul procesului de reunificare germană. Particularitatea filozofiei politice promovate de Bismarck
derivă din ceea ce am putea numi „asimetrie culturală” el fiind cel care aduce această dimensiune în
ecuaţia derulării războiului, anume cea a preeminenţei celui slab în cazul în care acesta este dispus
să depaşească graniţele acceptabile ale moralităţii şi culturii. Din această perspectivă, el susţinea
faptul că adeseori conceptele pot contrabalansa slăbiciunile militare convenţionale11.
Dezvoltarea fundamentului teoretic al modului de derulare a războiului din perspectiva
asimetrică se va completa în perioada următoare, prin valorificarea „lecţiilor învăţate” în urma
diferitelor conflicte. Astfel, în perioada imediat următoare Primului Război Mondial, T.E.
Lawrence, cunoscut ulterior sub numele de Lawrence al Arabiei, sublinia, pentru prima oară,
avantajele războaielor asimetrice insistând asupra faptului că superioritatea militară nu este neapărat
drumul sigur spre victorie. Influenţat de experienţa acumulată în derularea primului conflict
mondial în Orientul Mijlociu, Lawrence arăta că în momentul în care conflictul se derulează într-un
mediu asimetric, obiectivele pe termen lung 12 capătă o relevanţă sporită, progresele limitate
căpătând o relevanţă sporită, în detrimentul succeselor militare clasice, obţinute în urma unei
campanii tradiţionale13.
Ca şi în cazul lui Lawrence, experienţa Primului Război Mondial a reprezentat un teren fertil
pentru dezvoltarea modului în care asimetria în derularea războiului poate garanta victoria. Din
această perspectivă, perioada interbelică a consemnat dezvoltări teoretice substanţiale ale acestui
subiect. În acest cadru se înscrie teoreticianul britanic Liddell Hart care şi-a propus, în anii ’20 ai
secolului trecut, să identifice cauzele ce au generat numărul mare de victime înregistrat în urma
derulării ostilităţilor conflagraţiei mondiale. Rezultatul demersului său analitic a constat în
formularea unui set de principii, considerate a fi baza oricărei strategii optime. Acestea au fost
reduse în cadrul sintagmei „strategie indirectă” prin care se propunea o abordare asimetrică a
strategiei de conducere a războiului, ale cărei elemente vizau evitarea strategiei rigide, centrată pe
asigurarea atacului direct, în favoarea unei apărări elastice, în cadrul căreia contingentele să
10
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beneficieze de un grad ridicat de mobilitate14.
Simetrie şi asimetrie în conflicte militare ale secolului XX
Teoretizarea conceptului de asimetrie s-a dezvoltat, în mod logic, pe baza lecţiilor învaţate
în teatrul de luptă unde aproape toate soluţiile propuse de diferiţii teoreticieni au fost testate încă din
cele mai vechi timpuri. Practic, istoria abundă de manifestări asimetrice în cadrul conflictelor
militare pornind de la perioada antică şi până în zilele noastre, cu precădere în ceea ce priveşte
tacticile utilizate. În mod absolut logic există perioade în istoria conflictelor în care asimetria, ca
principiu de conducere a războiului nu a fost utilizată. Războiul ruso-turc derulat între 1877-1878
este o dovadă elocventă în acest sens, care, alături de Primul Război Mondial, sunt de departe
episoadele istorice ale căror bilanţuri triste constau în numeroase victime şi importante distrugeri
materiale.
Din perspectivă cronologică, primul conflict militar asimetric al secolului XX este
considerat cel de-al doilea război bur (1899-1902) în cadrul căruia trupele britanice s-au confruntat
cu un amplu război de gherilă derulat, cu asiduitate, de etnicii olandezi din Africa de Sud. Graţie
tehnicilor asimetrice utilizate, rebelii olandezi au reuşit să minimalizeze importanţa prezenţei
militare britanice convenţionale şi net superioare în termeni de armament şi pregătire. În egală
măsură replica britanică a îmbrăcat forme asimetrice15 experienţa acumulată în teatrul de operaţii
din Africa de Sud fiind utilizat în perioada imediat următoare în alte zone ale Imperiului britanic.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre modul în care s-a derulat Primul Război Mondial,
atât Antanta cât şi Puterile Centrale preferând opţiunea războiului de poziţie, în tipare convenţionale
bazate pe numărul trupelor şi capacitatea de a se apăra. Există extrem de puţine episoade 16 ale
acestei conflagraţii în care se poate vorbi de asimetrie în modul în care ostilităţile s-au derulat,
majoritatea acestora aflându-se în afara teatrului de operaţii din Europa.
Debutul celui de-al doilea război mondial la 1 septembrie 1939 avea să conducă la o
adevărată revoluţie în modul de conducere a războiului, atât din perspectiva modului de armonizare
a doctrinelor cu capacităţile tehnologice existente, cât şi în ceea ce priveşte modul de utilizare într-o
manieră întrunită a categoriilor de forţe. Pe această dimensiune Germania celui de-al III-lea Reich
şi-a dovedit superioritatea asupra adversarilor ceea ce a permis obţinerea, cel puţin în prima etapă a
războiului, a unor câştiguri teritoriale semnificative fără pierderi însemnate.
Fără îndoială, succesul celui de-al III-lea Reich, sintetizat de Blitzkrieg17, nu ar fi putut fi
posibil fără existenţa unor comandanţi de real geniu care au revoluţionat modul de utilizare a
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TIME care în numărul din 25 septembrie 1939 îl utilizează pentru a descrie campania germană din Polonia
(http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,761969,00.html).
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capacităţilor militare. În acest cadru se înscrie generalul Heinz Guderian18 care a introdus o nouă
tactică de utilizare a blindatelor, prin lovituri concentrate executate cu mare putere de penetrare,
beneficiind, în acelaşi timp, de o mare capacitate de manevră.
De asemenea, tacticile de utilizare a aviaţiei militare au fost revoluţionate de armata
germană în cadrul celui de-al doilea război mondial. Mareşalul Göring este cel care a aplicat un
sistem de obţinere a supremaţiei aeriene, prin utilizarea masată a loviturilor aviaţiei. Nu în ultimul
rând, al doilea conflict mondial a consemnat utilizarea întrunită a celor trei categorii de forţe, atât de
către tabăra aliată19, cât şi de către Germania.
Cazul Germaniei celui de-al III-lea Reich este ilustrativ pentru dimensiunea asimetrică a
războiului. În egală măsură derularea acestuia a consemnat o serie întreagă de episoade ale
angajementelor asimetrice iniţiate de către actorii implicaţi. Este cazul Finlandei care exploatând
particularităţile geografice ale poziţionării sale şi, implicit, avantajele terenului a reuşit să opună o
rezistenţă consistentă trupelor sovietice superioare din punct de vedere numeric şi, chiar, al dotării.
Rezultatul obţinut prin folosirea tacticilor asimetrice, aşa după cum experienţa celui de-al
doilea război mondial o atestă, s-a concretizat de cele mai multe ori în surprinderea inamicului ceea
ce a permis, prin utilizarea vitezei şi a noilor tactici de întrebuinţare a forţelor, precum şi
superiorităţii tehnologice, obţinerea victoriei. De asemenea, sfârşitul războiului a fost realizat în
mod cu totul asimetric prin utilizarea bombelor nucleare împotriva Japoniei (august 1945).
Validitatea asimetriei ca tactică de luptă avea să se dovedească în etapa post-belică, în
cadrul lungii serii de conflicte militare ce au marcat întreaga perioadă de după 1945, cunoscută sub
numele de Războiul Rece. Modul de conducere a războiului se integra, trebuie să o spunem, într-un
mediu internaţional simetric, caracterizat de existenţa a două mari blocuri politico-militare
implicând foştii aliaţi. Practic, vechea tabără aliată s-a împărţit în tabere adverse generând
aranjamente politico-militare menite să obţină supremaţia militară (Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord –NATO vs. statele comuniste semnatare ale Tratatului de la Varşovia).
Poziţionarea foştilor actori ai celui de-al doilea război mondial în aceste sisteme reprezintă, fără
îndoială, principalul element de distinctivitate al Războiului Rece. La adăpostul umbrelei strategice
pe care ambele organizaţii o furnizau s-au putut dezvolta noi sisteme economico-sociale a căror
evoluţie a fost, din păcate, paralelă provocând de facto o adâncă ruptură20 la nivel global.
În aceşti parametrii s-au derulat, după cum spuneam, o serie amplă de conflicte în diferite
teatre, aproape toate în afara Europei, implicând cele două tabere în mod direct sau prin intermediul
statelor aflate în sferele de influenţă ale cele acestora (aşa-numitele războaie de tip proxy21). În
tipologia de desfăşurare a acestora locul central a fost ocupat de capitalizarea experienţei celui de-al
doilea război mondial, în special din perspectiva optimizării tacticilor asimetrice.
În acest context se înscrie conflictul din Coreea (1951-1953), derulat, însă, în mare măsură
într-o manieră simetrică dar cu valorificarea experienţei celui de-al doilea război mondial, în sensul
18

Generalul Heinz Guderian a fost poate primul avocat al Blitzkrieg-ului, contribuind în mod semnificativ la
dezvoltarea acestuia. În opinia sa tactica Blitzkrieg-ului trebuie să constea în utilizarea masată a elementelor motorizate
mobile. „În acest an [1929], m-am convins că tancurile acţionând independent sau în combinaţie cu infanteria nu vor
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utilizării în mod întrunit a categoriilor de forţe şi, nu în ultimul rând, a valorificării progresului
tehnologic, pe componenta militară.
Spre deosebire de conflictul din Coreea sfârşit printr-un statu-quo teritorial aplicat şi în
cazul Germaniei, anume prin divizarea teritorială, războiul din Vietnam (1963 – 1974) a purtat
amprenta evidentă a asimetriei din perspectiva strategiei artei operative utilizate dar şi al tipurilor de
organizaţii angrenate în conflict. În acest sens trebuie remarcat faptul că tactica luptei de gherilă,
combinată cu valorificarea avantajelor pe care terenul le oferea, a surclasat în mod clar
superioritatea tehnologică a Statelor Unite. Discrepanţa între eficienţa actorilor implicaţi vizează şi
determinarea/voinţa acestora, decalajul existent în favoarea comuniştilor nord-vietnamezi fiind un
element asimetric exploatat optim de comandanţii comunişti. Toţi aceşti factori au concurat la
înfrângerea Statelor Unite, de fapt prima din întreaga sa istorie.
Experienţa Războiului din Vietnam se va repeta câţiva ani mai târziu în Afganistan (19791989) unde trupele sovietice, de data aceasta, se vor confrunta cu războiul de gherilă condus de
mujahedinii afgani. Se poate vorbi, şi în acest caz de un paroxism al tacticilor asimetrice, combinat
cu exploatarea avantajelor terenului. Gama acţiunilor derulate de luptătorii afgani a acoperit o plajă
extrem de variată, pornind de la ambuscade şi până la asasinate politice, atacarea avioanelor civile
sau sabotarea obiectivelor economice civile. În ciuda superiorităţii evidente a sovieticilor, atât în
termeni numerici cât şi în ceea ce priveşte capabilităţile utilizate eşecul a fost inevitabil, conducând,
în cele din urmă, la retragerea acestora în 1989.
Dar poate cel mai „fertil” teren pentru manifestarea conflictelor militare în perioada postbelică l-a reprezentat Orientul Mijlociu. În prim-plan se plasează, fără îndoială conflictele derulate
între Israel şi statele arabe. Desfăşurate, în mare măsură în parametrii convenţionali, războaielor
arabo-israeliene incumbă, însă, o importantă componentă asimetrică. Aceasta este evidentă dacă ne
gândim doar la discrepanţa evidentă între cele două tabere, sugestivă în special din perspectiva
dimensiunii contingentelor angrenate în conflict de cele două tabere.
De asemenea asimetria tacticilor utilizate de statele combatante rezidă în determinarea/
voinţa actorilor implicaţi, în cazul statelor arabe aceasta diminuându-se gradual începând cu 1948,
culminând cu severa înfrângerea suferită în 1973, în timpul războiului de Yom Kippur. De cealaltă
parte, Israelul a făcut dovada voinţei de a câştiga, aplicând în acest sens o strategie extrem de
dinamică menită să menţină linia frontului în afara propriilor graniţe. În acest sens, tacticile utilizate
depăşesc cu mult tiparele convenţionale ale războiului static, forţele israeliene concentrându-se pe
anihilarea rapide a capabilităţilor inamice ce ar fi putut susţine ofensiva terestră a statelor arabe (ex.
distrugerea forţei aeriene egiptene în timpul Războiului de 6 zile, 1967). Este evident faptul că
succesul răsunător al israelienilor în lungul şir de războaie cu care s-a confruntat nu ar fi fost posibil
fără existenţa unei superiorităţi tehnologice, aflată în permanent proces de optimizare. Dintr-o
perspectivă comparată asimetria între cele două tabere este evidentă, cu atât mai mult cu cât în urma
conflictelor statele arabe nu au reuşit să-şi refacă, la nivel corespunzător, capacităţile ofensive.
II. Simetrie şi asimetrie în era globalizării
În căutarea „Noii ordini mondiale” – moştenirea Războiului Rece
Sfârşitul Războiului Rece a adus, fără îndoială, în primul plan o nouă gamă de riscuri la
adresa securităţii şi stabilităţii internaţionale. Vidul de putere realizat prin dispariţia Uniunii
Sovietice a generat o asimetrie evidentă a decalajului de putere 22 , dublat de noi vectori de
transformare a acesteia prin expansiunea comunicaţiilor şi superioritatea în domeniul tehnologiilor.
Concetrarea puterii într-un singur punct nu a fost de natură să oprească manifestarea unei
noi game de riscuri şi ameninţări la adresa securităţii (tensiuni interetnice, terorism, crimă
organizată, trafic ilegal, proliferare etc.). Practic, prin vidul de putere creat de dispariţia echilibrului
între cele două blocuri politico-militare, mediul de securitate a căpătat trăsături marcate de
imprevizibilitate şi, în mod automat, de complexitate.
În acelaşi timp, dezechilibrul strategic înregistrat prin disoluţia URSS a fost speculat de o
serie de actori în susţinerea propriilor interese expansioniste. Integrându-se unei logici ce ţinea mai
22
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degrabă de secolul al XIX-lea aceste manifestări au degenerat în numeroase conflicte care într-o
primă etapă acestea s-au plasat, inerţial, în siajul Războiului Rece.
În mod logic răspunsul la acest gen de manifestări nu se putea derula decât într-o manieră
adaptată. Este cazul Războiului din Golf (1991) izbucnit ca urmare a tendinţelor expansioniste ale
regimului irakian condus de Saddam Hussein îndreptate împotriva unui alt stat din zonă, Kuweit.
Implicarea coaliţiei conduse de Statele Unite în stoparea expansionismului irakian s-a derulat într-o
manieră convenţională păstrând, însă, elemente distinctive de asimetrie, în special în ceea ce
priveşte utilizarea decalajului tehnologic. Aceste aspecte, combinate cu valoarea factorului uman pe
toate treptele ierarhice23, au fost de natură să asigure o victorie rapidă (39 de zile de campanie
aerianaă şi doar 4 zilede ofensivă a forţelor terestre).
Capacitatea de a gestiona provocările de securitate post-Război Rece ale comunităţii
internaţionale va fi testată din nou în contextul izbucnirii crizei iugoslave. Fenomen cu resorturi real
istorice, destrămarea Iugoslaviei a generat un nou val de violenţe şi instabilitate politică, de data
aceasta în spaţiul european. Conflictul izbucnit în 1991 prin declararea independenţei Sloveniei şi a
Croaţiei s-a caracterizat prin manifestări extrem de violente la adresa populaţiei civile24. La nivel
operaţional conflictul din Balcani s-a derulat într-o manieră total asimetrică, conferită, în primul
rând, de disproporţia capacităţii de luptă între actorii implicaţi.
Reacţia comunităţii internaţionale faţă de catastrofa umanitară ce a însoţit derularea
ostilităţilor s-a concretizat într-o manieră asimetrică, sub forma angajamentului politico-militar în
susţinerea procesului de stabilizare a zonei. Rolul central în acest demers a revenit Alianţei NordAtlantice, ale cărei forţe vor fi dislocate, pentru prima dată de la înfiinţarea organizaţiei, în zona
Balcanilor. Sarcina contingentelor aliate era cu totul nouă, anume aceea de a contribui la
normalizarea mediului de securitate şi, implicit, la procesul de reconstrucţie. Într-o oarecare măsură
putem vorbi de un angajament asimetric al Alianţei având în vedere scopul primordial care a stat la
baza creării sale. Cu toate acestea, NATO s-a dovedit un factor extrem de important în asigurarea
stabilităţii şi, mai ales, a restabilirii încrederii în zonă. Rolul său s-a dovedit esenţial şi în cazul
ultimului episod al dramei iugoslave, NATO fiind principalul instrument prin care s-a reuşit
evitarea unei noi catastrofe umanitare în provincia Kosovo.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că angajamentul aliat în zona Balcanilor a fost dublat
de sprijinul politico-economic derulat prin intermediul Uniunii Europene, atât în planul negocierilor
de pace, cât şi în ceea ce priveşte alocarea de fonduri pentru reconstrucţie şi stabilizare în această
zonă.
Din această perspectivă, se poate concluziona că evenimentele din Balcani, în perioada
imediat următoare sfârşitului Războiului Rece au „oferit” prilejul pentru angajarea principalelor
organizaţii în sensul redefinirii scopului şi obiectivelor pe care acestea urmau să le îndeplinească în
noua configuraţie geopolitică a lumii, generată de dispariţia conflictului bipolar şi, nu în ultimul
rând, caracterizată de manifestarea din ce în ce mai vizibilă a unei noi game de riscuri, de natură
asimetrică.
Globalizarea şi supremaţia asimetriei
Conflictele izbucnite în perioada imediat următoare Războiului Rece, atestă faptul că ecuaţia
de securitate globală s-a schimbat în mod dramatic, devenind mult mai complicată. Adversarii
curenţi sau potenţiali s-au înmulţit. Actorii trans-naţionali (carteluri de droguri, grupări radicale,
reţele de crimă organizată etc.) şi-au dezvoltat acţiunile folosind strategii specifice. Superioritatea
tehnologică nu este garanţia supremă împotriva actorilor care gândesc în termeni ontologici decât în
cei instrumentali. După cum generalul W. Clark menţiona, în cazul terorismului, ca fiind „low
technology, high concept”. Acest aspect este cu mult mai relevant în cazul mult mai general al
asimetriei. Încă din anii 90 se observa că „sfârşitul istoriei”, susţinut de Fukuyama, corespundea,
mai degrabă, unui mit decât unei realităţi. Sfârşitul Războiului Rece a adus incertitudini şi nici o
altă „ordine mondială” nu a apărut. În locul acesteia un val de conflicte ce ne aduc aminte de
23
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secolele de barbarism ale istoriei, au izbucnit în aproape întreaga lume.
Un lucru a rămas însă constant şi anume faptul că fiecare actor acţionează în numele unor
valori particulare, conferindu-i prin urmare un sens specific, conflictele din perioada post-Război
Rece depăşind astfel graniţa convenţională, fiind mai degrabă adevărate „războaie ale sensurilor”.25
Prin urmare, adversarul care poate să vadă şi să perceapă sensul conflictului este cel care va fi
capabil să reacţioneze rapid şi într-o manieră adecvată. Această viziune este cu atât mai relevantă
într-un mediu strategic marcat de emergenţa crono-strategiilor în care adesea timpul înlocuieşte
spaţiul ca dimensiune majoră de acţiune în cadrul conflictelor contemporane.
Din această perspectivă, se poate afirmă, fără echivoc, faptul că la începutul secolului XXI,
lumea a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale, marcată de coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe
pozitive majore cu altele care generează riscuri, ameninţări şi pericole. După cum spuneam,
dispariţia vechii ordini mondiale, bazată pe o logică bipolară, a generat oportunităţile de reaşezare a
fundamentelor relaţiilor dintre state dar, din păcate, a deschis calea pentru manifestarea unor noi
tipuri de riscuri, dublată de evoluţia celor ce se pot denumi ca fiind de tip clasic. Acest fenomen
grevează încă şi astăzi demersurile de creare a unei noi arhitecturi de securitate, manifestările
riscurilor la adresa securităţii atestând faptul că tranziţia bipolară este departe de a se fi terminat.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat impactul pe care globalizarea, dezvoltată, în principal,
ca efect al progresului economic, în special pe dimensiunea capacităţii şi vitezei de comunicaţii, îl
are asupra evoluţiei riscurilor la adresa securităţii. Din această perspectivă, analizele internaţionale
atestă faptul că globalizarea a favorizat, într-o măsură consolidată, dezvoltarea riscurilor la adresa
securităţii şi, nu în ultimul rând, amplificarea formelor de manifestare, inclusiv din perspectiva
complexităţii modului de articulare al acestora. Astfel, în prezent, evoluţiile în domeniul securităţii
au un grad ridicat de dinamism şi impredicitibilitate şi necesită adaptarea continuă a abordărilor
instituţionale atât la nivel statal, cât şi la cel al organizaţiilor internaţionale. Unele schimbări sunt
lineare şi previzibile, fie că decurg din evoluţia obiectivă a mediului de securitate, fie că reprezintă
rezultatul unor strategii şi programe. Altele au caracter surprinzător, seismic sau de discontinuitate
strategică şi sunt însoţite de o doză de incertitudine semnificativă ca natură, amploare şi durată.
De asemenea, efectele globalizării în ceea ce priveşte evoluţia mediului de securitate
contemporan au adus în ecuaţia de securitate un nou factor, anume acela al dispariţiei aşa-numitului
containment, ca mijloc de izolare/prevenire a manifestării riscurilor la adresa securităţii. Astfel,
consolidarea relaţiilor economice între state, dublată de accelerarea uimitoare a vitezei de
comunicaţii determină ca menţinerea unor stări conflictuale, precum şi prezenţa în cadrul unor
areale geografice a potenţialelor generatoare de riscuri să aducă atingeri semnificative securităţii
statelor din aşa-numita zonă de prosperitate a Occidentului.
Debutul noii ecuaţii de securitate l-a reprezentat, fără îndoială, episodul dramatic derulat la
11 septembrie 2001 urmat de activarea, pentru prima oară de la înfiinţarea NATO, a Articolului V,
vizând apărarea colectivă a membrilor organizaţiei. Pentru prima dată în istoria post-Război Rece,
Statele Unite erau atacate pe teritoriul propriu de un inamic cunoscut lumii întregi dar a cărui
importanţă a fost minimalizată. Riscurile şi ameninţările asimetrice au devenit subit element de
maximă prioritate al oricăror strategii dezvoltate la nivel naţional sau în cadru multinaţional.
Războiul împotriva terorismului, identificat ca noul inamic al lumii civilizate a redefinit paradigma
modului în care riscurile la adresa securităţii erau analizate şi definite.
Reacţia imediată a Statelor Unite de distrugere a bazelor teroriste din Afganistan, urmată de
cel de-al doilea război din Golf au adus lumea mult mai aproape de realităţile riscurilor asimetrice.
Derulate într-o manieră convenţională, campaniile din Afganistan şi Irak au fost urmate de un
război de uzură, cu totul asimetric prin tactici şi capacităţi utilizate, total nou pentru forţele aliate.
Cu toate acestea, angajamentul în susţinerea combaterii terorismului s-a dovedit elementul
de coeziune al comunităţii internaţionale şi, implicit, al Alianţei Nord-Atlantice. Pe aceste
fundamente, comunitatea internaţională încearcă articularea unui răspuns eficient faţă de noile tipuri
de riscuri la adresa securităţii prin formularea unor politici comune la nivelul principalelor
25
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organizaţii cu valenţe globale. Cu toate acestea, procesul este departe de a se fi încheiat existând
chiar, pe anumite dimensiuni, întârzieri semnificative şi chiar disparităţi între stadiul în care
capacitatea de răspuns la potenţiale crize a principalelor organizaţii internaţionale s-a dezvoltat până
în prezent.
Atacurile de la 11 septembrie 2001 reprezintă o dovadă clară a faptului că lumea se află întrun nou război, de data aceasta total asimetric, pe toate domeniile acesteia, pornind de la cel
organizaţional şi până la structurarea capacităţilor implicate în acţiune. Terorismul nu este un
inamic nou dar el a devenit mult mai ideologic, modificându-şi caracteristicile pentru a atinge
nivelul unui „terorism strategic”. În mod logic, formularea unui răspuns din partea comunităţii
internaţionale reclamă o abordare flexibilă, capabilă să poată gestiona efectele imprevizibile ale
manifestărilor asimetrice.
Astfel, tendinţele principale la nivelul NATO sunt reprezentate de continuarea procesului de
transformare a organizaţiei, prin dezvoltarea capabilităţilor (inclusiv forţe rapid dislocabile 26 şi
sustenabile în teatre de operaţii îndepărtate) care pot răspunde eficient la ameninţările reprezentate
în principal de reţelele teroriste, proliferarea armelor de distrugere în masă, şi riscurile prezentate de
instabilitatea din statele eşuate, crizele şi conflictele regionale. În ciuda acestor progrese evidente
de ordin operaţional, instrumentarul NATO de reacţie în cazul manifestării unui risc asimetric la
adresa securităţii statelor aliate continuă să fie extrem de sărac, fiind, în continuare limitat la
aspectele militare.
Nu în ultimul rând, asimetria se manifestă şi în cadrul NATO, mai precis între Statele Unite
şi aliaţii săi, generată de existenţa unui decalaj în domeniul capabilităţilor militare, precum şi al
modului de alocare a resurselor bugetare pentru armată. În acest sens, rolul NATO anume acela de
generator deinteroperabilitate este cheia pentru armonizarea eforturilor statelor membre în domeniul
transformării propriilor forţe armate27.
În acelaşi timp, Uniunea Europeană se află în proces de adaptare instituţională la noul
context de securitate. Continuă procesul de consolidare a Politicii Europene de Securitate şi
Apărare, în condiţiile extinderii dimensiunii operaţionale28 a Uniunii şi ale asumării unui rol tot mai
important pe scena politică mondială. Cu toate acestea, procesul de extindere şi, subsumat acestuia,
apropierea UE de zone cu potenţial de instabilitate ridicat şi, în egală măsură, generatoare de riscuri
nu a fost dublat de optimizarea cadrului instituţional de formularea a unor politici eficiente de
combatere a acestor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii.
În ambele cazuri organizaţiile continuă să menţină, însă, la nivelul abordărilor strategice
proprii un nivel ridicat de neclaritate în ceea ce priveşte definirea conceptuală a inamicului.
Concluzii
Istoria conflictelor militare a demonstrat faptul că asimetria a fost utilizată, pe diverse
paliere încă din cele mai vechi timpuri. Secolul XX, prin cele două conflicte mondiale au subliniat
importanţa utilizării asimetriei în cadrul războialelor precum şi potenţialul generator de succes al
acesteia. De asemenea, utilizarea asimetriei în tactica de luptă s-a dovedit un factor de scurtare a
perioadei de conflict, permiţând, totodată, limitarea numărului de pierderi umane şi materiale.
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Rapid (NRF). În 2006, cu prilejul summit-ului de la Riga, Forţa de Răspuns a NATO a fost declarată operaţională
având ca efective 25.000 de militari pe o structură de tip joint, rapid dislocabilă, putând a fi menţinută în teatru până la
30 de zile. Decizia privind crearea NRF se adaugă cea privind revizuirea structurii de comandă a Alianţei, ca parte
integrantă a procesului de transformare a NATO (pentru detalii NATO Prague Summit Comunnique, www.nato.int ).
27
Eugen Bădălan, Teodor Frunzeti, op.cit p.41..
28
Asumarea cu prilejul Consiliului European de la Thessalonik (decembrie 2004) a noului Obiectiv Global al UE în
domeniul Politicii Europene de Securitate şi Apărare prin care se vizează optimizarea mecanismelor de reacţie rapidă
ale Uniunii, inclusiv prin crearea Grupurilor de Luptă, a căror capacitate operaţională deplină a fost declarată la 1
ianuarie 2007. Conform parametrilor de constituire, acestea trebuie să fie apte pentru a fi dislocate în termen de 10-15
zile de la adoptarea deciziei de lansare a unei operaţii putând a fi menţinute în teatru până la 120 de zile (European
Presidency Conclusions, December 2004, www.europa.eu.int ).
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Realitatea mediului de securitate contemporan atestă faptul că asimetria a devenit un
instrument folosit pe scară largă în soluţionarea diferendelor sau a conflictelor de orice natură, fiind
utilizate de toate părţile implicate în conflict. Se poate vorbi chiar de o tendinţă dominantă de a
exploata potenţialul pe care asimetria îl posedă în cadrul derulării conflictelor militare
contemporane. Recursul la acest instrument este favorizat, în mare măsură, şi de realităţile mediului
de securitate în care globalizarea, prin efectele sale în domeniul comunicaţiilor, tehnologiei şi
dezvoltării economice, este omniprezentă.
În analizarea noilor tipuri de riscuri se poate pleca de la coordonatele clasice conform căreia
riscurile la adresa securităţii unui stat sunt menite să afecteze integritatea teritorială a acestuia. Cu
toate acestea, dispariţia conflictului bipolar şi implicit a riscurilor unor conflicte militare de
amploare, plasează acest gen de analiză pe un plan secund, în favoarea introspecţiei asupra cauzelor
ce generează noile tipuri de ameninţări şi riscuri la adresa securităţii. Din această perspectivă,
asistăm la o multitudine de factori ce afectează securitatea unui stat pornind de la aspectele de
mediu şi până la capacitatea de menţinere a unei capacităţi adecvate de contracarare a atacurilor
cibernetice. Este evident faptul, şi ultimul deceniu a demonstrat-o pe deplin, că schimbările pe care
lumea le-a înregistrat s-au translatat şi la nivelul modului în care riscurile la adresa securităţii se
dezvoltă şi, ulterior, se manifestă. Istoria recentă a consemnat manifestări ale acestor noi game de
riscuri acoperind un spectru larg precum: conflicte etnice în diferite regiuni ale globului (Asia,
Africa, Europa-Balcani etc.), terorism (SUA, Europa, Asia, Orientul Mijlociu etc.), crize umanitare
(Afganistan, Irak, Bosnia, Kosovo etc.), catastrofe naturale (Asia - Tsunami, Europa – cutremurele
din Turcia, România - inundaţii), crize energetice (Europa) etc.
Toate aceste elemente depăşesc cu mult cadrele clasice ale modalităţilor de identificare şi,
implicit, catalogare/ierarhizare a riscurilor la adresa securităţii unui stat impunând o nouă abordare,
precum şi noi instrumente de analiză. Din această perspectivă, simpla listare a acestora în cadrul
unor formule clasice de identificare a riscurilor ce pot genera, într-un moment oarecare, ameninţări
la adresa securităţii unui stat este o abordare, cel puţin insuficientă dacă nu păguboasă. După cum
realităţile noului mediu de securitate o atestă, dinamica evoluţiilor de securitate şi, subsecvent
impredictibilitatea manifestării riscurilor la adresa securităţii, reclamă, în primul rând, schimbarea
modului de analiză a acestei problematici.
Experienţa conflictelor post-Război Rece atestă schimbările ce au loc în permanenţă la
nivelul tipologiei de desfăşurare a războaielor. Asupra modului în care acestea vor evolua este
dificil de opinat. Tendinţele curente atestă, însă, varianta derulării confruntărilor forţelor regulate cu
forţe neregulate, puse sub comanda unor centre de putere economică, religioasă, etnică ideologică
etc. Ceea ce este sigur este faptul că războiul viitor nu se va înscrie în totalitate în nici una dintre
formele sau tipurile exprimate, ci se va manifesta ca un război cu multiple faţete, în care forţele
combatante vor fi nevoite să facă faţă unei game diversificate de acţiuni, în toate cele trei medii
naturale.
Este evident faptul că adoptarea unei politici de combatere a riscurilor la adresa securităţii
depăşeşte cu mult capacitatea unui stat fie el chiar şi unui deosebit de puternic. Evenimentele de la
11 septembrie şi, ulterior, angajarea Statelor Unite în complicatul şi, în egală măsură, solicitantul
război împotriva terorismului şi, implicit, impactul acestor demersuri, sunt realităţi de necontestat
ce vin în sprijinul acestei concluzii. Prin urmare, răspunsul la noile tipuri de riscuri şi ameninţări
trebuie inclus în cadrul demersurilor globale pe această dimensiune tocmai spre a genera
oportunitatea succesului. În acest sens, un loc important îl ocupă adaptarea mentalităţilor la noile
exigenţe ceea ce poate permite transformarea mecanismelor şi, implicit, a capacităţii de reacţie în
faţă unor astfel de manifestări. Din această perspectivă, rolul organizaţiilor cu responsabilităţi
globale în domeniul securităţii devine din ce în ce mai important. Prin urmare nevoia de
transformare a acestora, în sensul adaptării la noile realităţi generate prin manifestarea riscurilor
asimetrice,este imperios necesară.
Invocând experienţa din Afganistan, Secretarul General NATO, Jaap de Hoop Scheffer,
sublinia, importanţa crucială a angajamentului aliat ca element de orientare strategică pentru
procesul de transformare a forţelor armate. Capitalizând lecţiile desprinse în urma participării aliate
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la normalizarea mediului de securitate din Afganistan se poate estima că forţele militare ale
secolului XXI trebuie să manifeste simultan: înaltă disponibilitate; capacitate tehnologică şi
versatilitate; mobilitate şi autonomie; interoperabilitate şi capacitate de adaptare.
Este evident faptul că în perioada următoare solicitările organismelor militare vor fi
orientate cu preponderenţă către îndeplinirea misiunilor menite să conducă la restabilirea climatului
de securitate în zone îndepărtate geografic spaţiului european. În acest sens, NATO şi UE vor fi din
ce în mai mult implicate în misiuni de genul celor care se derulează astăzi în Afganistan, Irak sau
Kosovo. Pe acest palier, susţinerea procesului de adaptare a structurilor celor două organizaţii la
realităţile mediului de securitate asimetric, este absolut necesar. Experienţa ultimilor ani atestă
necesitatea existenţei unei înţelegeri comune a riscurilor şi, implicit, a modului în care acestea
trebuie contracarate.
Realitatea atacurilor de la 11 septembrie arată că în mediul global de securitate în care trăim
angajamentul în combaterea riscurilor trebuie să se deruleze într-o manieră optimă, susţinut printrun proces decizional extrem de rapid. În acest sens, cadrul multinaţional, birocratic, ce guvernează,
practic, angajamentele statelor în combaterea riscurilor şi ameninţărilor asimetrice este marcat de o
inerţie caracteristică birocraţiilor avansate. Cu toate acestea, calitatea deciziei nu poate fi contestată.
Consensul, întărit de respectarea principiilor de drept internaţional dar şi a valorilor
democratice sunt elementele de valoare adăugată care asigură superioritatea comunităţii euroatlantice în faţa ameninţărilor asimetrice, indiferent de natura lor.
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CONFLICTELE ARMATE INTRASTATALE, TERORISMUL
ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL
∗

Dr. Niculae NEAGU

The paper approaches the issue appeared in the ongoing intra-statal conflicts and also after the international
terrorism acts in regard with the lacks from the international law concerning the absence of adequate definitions and
norms of behavior for the combatants involved in this kind of conflicts. So, are made proposals to intensify the action to
encode the rules into the United Nations framework.

Introducere
În urmă cu circa 35 de ani, la cea de-a XXI-a Conferinţă Internaţională a Crucii Roşii
(CIRC), Comitetul internaţional al Crucii Roşii a prezentat un raport privitor la „reafirmarea şi
dezvoltarea legilor şi cutumelor aplicabile conflictelor armate” 29 . Potrivit autorilor, scopul
raportului consta tocmai în identificarea problemelor juridice care justificau noile eforturi de
codificare a Dreptului Internaţional Umanitar (DIU). După cum se cunoaşte, numai opt ani mai
târziu, la Geneva au fost adoptate textele celor două Protocoale adiţionale la Convenţiile din 1949.
Protocolul adiţional I, printre altele, codifica regulile privind conducerea ostilităţilor,
lărgirea protecţiei unor largi categorii de persoane şi extinderea normelor dreptului internaţional la
războaiele de eliberare naţională în perimetrul conflictelor armate internaţionale. Protocolul II
dezvolta dispoziţiile articolului 3 al Convenţiilor de la Geneva şi fixa garanţiile de bază aplicabile
pe timpul conflictelor armate neinternaţionalizate.
În perioada scurtă de la adoptarea acestor modificări istorice, lumea a asistat la schimbări
spectaculoase pe numeroase fronturi: politic, economic şi social. S-au modificat şi tipurile de
conflicte armate, nu însă şi consecinţele acestora: suferinţele umane, moartea, distrugerile materiale,
pierderea speranţelor în viitor, efectele imediate şi pe termen lung asupra societăţilor şi indivizilor.
În afară de conflictele armate internaţionale, a celor internaţionalizate şi a celor
neinternaţionalizate, omenirea a fost confruntată, mai recent, cu recrudescenţa actelor de terorism
internaţional, care au redeschis dilemele raporturilor dintre securitatea statului şi protecţia
individului. Aceste fenomene reclamă reexaminarea valabilităţii Dreptului internaţional asupra
acestei teme, care nu a fost avută în vedere pe timpul completării Convenţiilor de la Geneva, prin
adoptarea celor două Protocoale amintite30.
În marea lor majoritate, specialiştii, care au abordat efectele noilor tipuri de războaie asupra
dreptului internaţional, subliniază necesitate încurajării continuării analizelor şi a urgentării
modificării reglementărilor actuale 31 . Totodată, aceştia consideră că cele patru Convenţii de la
Geneva şi Protocoalele lor adiţionale, precum şi evantaiul celorlalte tratate internaţionale, care
compun dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional cutumiar, constituie baza principiilor
şi regulilor care vor guverna şi regla conduita pe timpul ostilităţilor, respectiv tratamentul aplicat
persoanelor căzute sub puterea uneia sau alteia dintre părţile angajate în conflictele armate.
∗
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Vezi Documentele celei de-a XXI Conferinţe Internaţionale a Crucii Roşii de la Istambul, din 1969, Raportul
Comisiei de Drept internaţional umanitar intitulat: „Reafirmarea şi dezvoltarea legilor şi cutumelor aplicabile pe timpul
conflictelor armate”.
30
Cele două Protocoale adiţionale au revoluţionat, în opinia noastră, Dreptul internaţional al conflictelor armate,
sporind la patru câmpurile de aplicare a Dreptului conflictelor armate şi al păcii: conflictele reglementate de sistemul
Cartei INU; conflictele armate reglementate de Dreptul de la Haga şi Dreptul de la Geneva; conflictele armate
internaţionalizate şi conflictele neinternaţionalizate.
31
Vezi: I. Cloşcă, F. Olteanu, „Dreptul Internaţional Umanitar la începutul secolului XXI”, Editura Asociaţiei Române
de Drept Umanitar, Bucureşti, 2003, p.68 şi urm.; vezi şi I. Bădescu, „De la războiul clasic la războiul terorist”, Editura
ARDU, Bucureşti, 2003, p.78 şi urm.; I. Cloşcă, „Lumea în schimbare”, Editura ARDU, Bucureşti, 2003, p.13 şi urm.;
D. Mazilu, „Drept Internaţional Public” Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.5 şi urm.
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Sechelele imediate ale atacurilor din 11 septembrie 2001 contra Statelor Unite au avut în
vedere lansarea a ceea ce s-a chemat adesea „războiul contra terorismului”32, dar şi deschiderea
căilor pentru „forme de violenţă noi: crunte, sălbatice”33. Prin geneza, scopurile, formele şi efectele
sale, terorismul este fără îndoială un fenomen criminal, asemănător traficului de droguri, împotriva
căruia, de asemenea, statele au declanşat forme ale războiului total 34 . În analiza noastră, este
important de a şti dacă ofensiva împotriva terorismului este un război în sensul juridic al
termenului, întrucât, până astăzi, nu s-a formulat un răspuns decisiv şi uniform la această
întrebare35, activitatea pentru redactarea unui document scris asupra terorismului stagnând într-un
punct mort.
I. Terorismul, un act de război?
Apărătorii tezei potrivit căruia ne găsim în faţa unui război, în sensul juridic al termenului,
apreciază că este esenţial că 11 septembrie 2001 şi evenimentele care i-au urmat au confirmat
apariţia unui fenomen nou, a unor reţele transnaţionale capabile să provoace o violenţă mortală
asupra unor ţinte situate în state geografic îndepărtate. Natura transnaţională, mai mult decât
internaţională a acestor reţele, este atestată prin faptul că activităţile lor, care sunt de asemenea
dispersate în plan geografic, nu pot fi imputabile unui stat individualizat în virtutea normelor
internaţionale privind responsabilitatea statelor.
Potrivit acestei teze, concepţia de menţinere a ordinii, aplicabilă anterior contra actelor
teroriste, care aveau loc în plan internaţional şi naţional, nu mai este adecvată întrucât amploarea
crescândă a potenţialului atacurilor teroriste justifică calificarea lor drept acte de război. Această
teză adaugă şi faptul că probele strânse în cadrul procedurilor judiciare naţionale nu permit
deţinerea sau trimiterea în judecată a majorităţii indivizilor suspectaţi de acte de terorism şi că
sistemele judiciare naţionale, cu regulile lor detaliate şi procedurile lor laborioase, sunt copleşite şi
depăşite de afacerile care sunt aduse în faţa lor.
O altă problemă, inclusă şi dezvoltată de această teză, este aceea că modelul tradiţional de
implementare a dreptului este axat mai mult pe aplicarea sancţiunilor decât pe prevenire. Altfel
spus, cooperarea internaţională în materie penală ca şi aplicarea practică a dispoziţiilor
convenţionale referitoare la extrădare şi urmărire nu sunt productive, datorită obstacolelor
birocratice, politice şi juridice, care intervin frecvent în raporturile dintre state.
Într-o primă concluzie, observăm că apărătorii tezei expuse anterior susţin că omenirea este
confruntată cu un fenomen de tip nou, cu o nouă formă de violenţă căreia trebuie să-i fie aplicate
norme ale dreptului conflictelor armate. Potrivit acestora, violenţa transnaţională nu corespunde
definiţiei actuale a conflictului armat internaţional, întrucât el nu este dus de către State şi nu
corespunde înţelesului tradiţional de conflict armat internaţional, deoarece se desfăşoară pe o vastă
arie geografică.
Pentru aceste considerente, noi apreciem că dreptul internaţional al conflictelor armate
trebuie adaptat pentru a deveni principalul instrument juridic al domeniului şi pentru a se face faţă
actelor de terorism internaţional. S-a propus, pentru moment, ca o asemenea adaptare să se deruleze,
în practică, în cadrul dezvoltării Dreptului internaţional cutumiar, dar nu au fost avansate nici tratate
şi nici instrumente juridice adecvate. Susţinătorii tezei mai afirmă că persoanele suspecte de
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Vezi: D. Mazilu, Dreptul Internaţional Public, volumul II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.5 şi urm.
Vezi: G. Bădescu, De la războiul clasic la războiul terorist, în Dreptul Internaţional Umanitar la începutul secolului
XXI, Editura ARDU, Bucureşti, 2003, p.82 şi urm.
34
Vezi Raportul „Dreptul internaţional umanitar şi provocările conflictelor armate contemporane”, Geneva,
septembrie 2003, p.18.
35
Să ne amintim că terorismul nu a fost definit cu claritate în Dreptul internaţional, exceptând tentativele făcute de
Conferinţa Internaţională de la Geneva, din 1947, care a adoptat Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea terorismului:
Rezoluţia nr.3034/18 decembrie 1972, privind măsuri pentru prevenirea terorismului internaţional care pune în pericol
sau distruge vieţi umane nevinovate sau care afectează libertăţi fundamentale; adoptarea, în 1973, în cadrul sesiunii
XXVIII a Adunării Generale a Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea infracţiunilor comise împotriva persoanelor
care se bucură de protecţie internaţională; adoptarea la Tokio
33
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implicare în acte de terorism ar trebui considerate drept „combatanţi inamici” şi, odată capturaţi, să
fie deţinuţi până la sfârşitul ostilităţilor active în cadrul războiului contra terorismului.
II. Terorismul, fenomen de violenţă ne statală ?
O bună parte a experţilor şi analiştilor afirmă, însă, contrariul, avansând mai multe
argumente. Terorismul nu este un fenomen nou. Actele teroriste, spun aceştia, s-au comis, atât în
plan naţional cât şi în plan internaţional, de foarte multe secole, generând o serie de documente
internaţionale care sancţionează actele şi formele specifice ale terorismului şi obligând Statele să
coopereze pentru a le preveni şi a le reprima. Caracterul ne statal36, altfel spus privat, al acestei
forme de violenţă, folosit, în general, din raţiuni ideologice sau politice mai mult decât pentru
câştiguri particulare, reprezintă caracteristica tradiţională a terorismului. Faptul că persoanele ori
grupările pot utiliza mijloace şi viza ţinte situate peste frontierele naţionale ori pot crea reţele
transnaţionale nu poate justifica, în sine, calificarea de conflict armat a acestui fenomen
esenţialmente criminal37).
Susţinătorii acestei teze afirmă, pe bună dreptate, faptul că s-a creat o confuzie periculoasă
prin utilizarea termenului „război” în scopul de a califica totalitatea activităţilor care ar putea fi
înglobate în sintagma „lupta împotriva terorismului”. Este evident că cea mai mare parte dintre
activităţile întreprinse pentru prevenirea sau reprimarea actelor teroriste nu sunt echivalente cu cele
ale unui conflict armat şi nici nu includ un asemenea război38. Campania antiteroristă este dusă şi
susţinută cu o multitudine de mijloace, cum ar fi: culegerea informaţiilor, cooperarea poliţienească
şi judiciară, extrădările, sancţiunile penale, presiunile diplomatice şi economice, anchetele
financiare, controlul activelor, eforturile pentru jugularea proliferării armelor şi distrugere în masă,
măsurile pentru combaterea sărăciei, retragerea trupelor de ocupaţie, încetarea actelor de ameninţare
cu folosirea forţei sau cu acte de război39, precum şi a terorismului economic40, care nu implică
recurgerea la forţe armate.
În general, se susţine faptul că nici un ansamblu de norme juridice, cât de perfecţionat şi
complet ar fi, nu ar putea garanta că presiunea totală a actelor teroriste nu va putea fi eliminată atâta
timp cât vor fi abordate doar consecinţele, nu şi cauzele acestui fenomen41. Apărătorii acestei teze
subliniază faptul că, în lupta împotriva violenţelor teroriste, nu trebuie abandonată cooperarea
internaţională42, având în vedere caracterul transnaţional al reţelelor implicate şi faptul că această
luptă trebuie să includă şi mijloacele de prevenire, nu numai cele juridice, de sancţionare a
vinovaţilor 43 . Peste toate acestea, urgenţa în maniera de a trata persoanele suspecte de acte de
terorism nu poate fi o scuză pentru a începe execuţii extrajudiciare, pentru a le refuza acordarea
drepturilor fundamentale pe timpul deţinerii ori de a le refuza accesul la tribunalele independente,
constituite special în acest scop.
Normele internaţionale şi naţionale de respectare a procedurilor judiciare au fost create de-a
lungul istoriei tocmai pentru a evita arbitrariul şi a salvgarda viaţa umană, sănătatea şi demnitatea
indiferent de gravitatea unui act comis de o persoană şi de naţiunile pentru care acesta a fost comis.
III. Poziţia Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
Aşa cum am mai menţionat, în diverse reprize, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a
afirmat că Dreptul internaţional al conflictelor armate este aplicabil şi actelor teroriste, întrucât
„lupta împotriva terorismului” este echivalenta unui conflict armat sau include un asemenea
36

În Tratatul general de renunţare la război din 27 august 1928,denumit Pactul Briand Kellogg, se specifică faptul că
Statelor le este interzis dreptul de a face război „ca mijloc de politică naţională”.
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Vezi: G. Bădescu, op. cit., p.83.
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Idem, p.84.
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Vezi: D. Mazilu, op. cit., p.39 şi urm.
40
Terorismul economic este practicat de bogaţii lumii împotriva vieţii şi sănătăţii a milioane de fiinţe umane.
41
Vezi: D.Mazilu, op. cit., p.293.
42
Unul dintre Secretarii Generali ai ONU – U Thant – afirma: „Oricât de mari ar fi pericolele asupra omenirii, ele nu
vor fi niciodată mai mari decât posibilităţile ce ni se oferă pentru a ler înlătura”.
43
Vezi: Y.Sandoz, „Lute contre terrorism et le droit international: risques et opportunites”.
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conflict. Aşa ar fi cazul Afganistanului, o situaţie care este supusă regulilor Dreptului internaţional
al conflictelor armate aplicabile conflictelor armate internaţionale.
În absenţa altor probe de fapt, ne-am putea îndoi că totalitatea violenţelor care se desfăşoară
între State şi reţelele transnaţionale ar putea întruni caracteristicile unui conflict armat internaţional,
în sensul juridic al termenului. Am văzut că un conflict armat presupune o anumită intensitate a
violenţei şi existenţa entităţilor adverse, care se confruntă. Termenul de parte la un conflict armat se
aplică, de obicei, forţelor armate sau grupărilor armate care au un anumit nivel de organizare, un
teritoriu şi o structură de conducere, deci şi capacitatea de a aplica normele Dreptului internaţional.
Logica indusă de normele Dreptului internaţional al conflictelor armate cere existenţa unor
părţi identificabile, în sensul mai sus exprimat, întrucât acest ansamblu de norme – fără să afecteze
statutul juridic al părţilor – stabileşte egalitatea în drepturi şi nu obligaţii între ele, atâta timp cât se
află în stare de război. Drepturile şi obligaţiile părţilor, care decurg din Dreptul internaţional, sunt
prevăzute de o asemenea manieră, încât impune părţilor aplicarea cu bună-credinţă a lor în
aşteptarea unei atitudini asemănătoare din partea fiecărui adversar. De asemenea, populaţia civilă şi
persoanele civile sunt principalii beneficiari, alături de foştii combatanţi şi alte persoane care nu mai
participă la ostilităţi.
Vorbind despre situaţia ipotetică de care ne-am ocupat anterior, constatăm faptul că este
dificil să asimilezi categoriei de „parte la conflict armat” o reţea clandestină de celule fără legături
directe între ele – caracteristică ce nu a fost contestată până în prezent. De asemenea, rămân
nerezolvate juridic o serie de alte aspecte, cum ar fi: Ce reţele clandestine analizăm? Care dintre
actele de terorism comise într-o zonă geografică distinctă a lumii pot fi legate de aceste reţele? Care
va fi caracterizarea actelor pur individuale comise de membrii unei reţele? Funcţie de răspunsul la
aceste întrebări şi de alţi factori situaţionali, se va putea avansa pe calea calificării juridice şi a
codificării. De asemenea, vor trebui clarificate elementele legate de conducerea ostilităţilor: Care
dintre obiective constituie obiectiv militar în cadrul acestui tip de război? Cum va fi aplicat
principiul proporţionalităţii?
Un alt aspect, care nu va trebui neglijat, ţine de ceea ce am analizat deja, respectiv de faptul
că Dreptul internaţional al conflictelor armate induce principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii
pentru părţile angajate într-un conflict armat. Aceasta este particularitatea pentru care, în cazul
conflictelor armate internaţionale clasice, este recunoscut statutul de „combatant” părţilor aflate în
luptă. Din momentul în care un luptător are statutul de combatant, nu poate fi pedepsit pentru fapta
de a fi luat parte directă la ostilităţi şi are drepturile stabilite pentru prizonierii de război, dacă este
capturat. Însă, în situaţia în care un individ nu este „combatant”, el nu beneficiază de drepturile ce
decurg din statutul comentat anterior.
Principiul egalităţii beligeranţilor aparţine dreptului conflictelor armate. Astfel, în planul
dreptului, nu există un război în care o parte are toate drepturile ori numai drepturi, iar cealaltă parte
are toate obligaţiile ori numai obligaţii. Aplicând logica care guvernează conflictele armate şi la
violenţele intervenite în State şi reţelele transnaţionale, ar însemna ca acestor reţele sau grupări să li
se aplice aceleaşi drepturi ca şi statelor, propunere pe care Statele nu sunt dispuse să o aibă în
vedere.
IV. Eforturi spre clarificarea juridică a fenomenului „terorism”
În consideraţia analizelor şi părerilor anterioare, s-a făcut propunerea ca, în absenţa unor
atitudini concordante universale, pentru a califica juridic actele de terorism transnaţional ar trebui să
fie efectuate analize de la caz la caz. În anumite situaţii, violenţele utilizate ar putea echivala cu o
stare de fapt juridică acoperită de către dreptul internaţional al conflictelor armate, dar nu şi în alte
situaţii.
Ne-am putea referi la definirea juridică a termenului de conflict armat. Din acest punct de
vedere, vom constata că dreptul internaţional al conflictelor armate nu este singurul cadru juridic
aplicabil. El nu exclude, de pildă, intervenţia altor corpuri de norme de drept pertinente, cum ar fi
normele Dreptului internaţional al drepturilor omului, dreptului penal internaţional sau Dreptului
naţional. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a declanşat o analiză juridică cu privire la dilema
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menţionată anterior şi cu privire la violenţa transnaţională, menţinându-şi angajamentul de a
rămâne deschis la toate iniţiativele posibile dedicate clarificării problemelor. Principiul director al
activităţii novatoare în domeniu este acela, exprimat şi anterior, că orice evoluţie viitoare a dreptului
în acest domeniu, ca şi în alte domenii, va trebui să prezerve normele existente privind protecţia
persoanelor.
În scopul accelerării dezbaterilor asupra unor probleme juridice rămase neclarificate, legate
de situaţia violenţelor actuale, incluzând „lupta împotriva terorismului”, Comitetul Internaţional al
Crucii Roşii şi Institutul Internaţional pentru Dreptul Umanitar au convocat, în septembrie 2003, o
dezbatere pe temele actuale ale dreptului internaţional44, soldat cu redactarea unui raport consistent.
Printre temele abordate necesită a fi menţionate: definirea juridică a conflictului armat
internaţional 45 şi a conflictului neinternaţionalizat 46 , dreptul aplicabil operaţiunilor militare
extrateritoriale, zise „de autoprotecţie” („self - help”), normele aplicabile potrivit diferitelor
regimuri juridice detenţiei persoanelor sau dispoziţiilor Dreptului internaţional al conflictelor
armate şi ale dreptului omului privind garanţiile juridice.
Insuficienta respectare a normelor Dreptului internaţional este, susţin la unison experţii şi
analiştii, consecinţa absenţei voinţei şi a incapacităţii Statelor sau forţelor armate angajate în
conflictul armat de a se conforma obligaţiilor juridice. În mod cert, această problemă nu priveşte
doar Dreptul internaţional al conflictelor armate , ci se regăseşte deopotrivă şi în celelalte regimuri
de Drept internaţional, care vizează protecţia persoanelor. Deţinând rolul de gardian al normelor
Dreptului internaţional al conflictelor armate, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a întreprins
de-a lungul câtorva decenii o serie de activităţi operaţionale care au urmărit să amelioreze gradul de
respectare a normelor juridice, atât pe timp de pace cât şi pe timp de război. Iar acest obiectiv va
rămâne o prioritate instituţională permanentă47.
Pe de altă parte, susţinute de alţi actori ai vieţii internaţionale, şi Statele şi-au concentrat
eforturile pentru a elabora şi aplica, pe timp de pace, măsuri preventive vizând să garanteze mai
buna respectare a Dreptului internaţional al conflictelor armate (DICA). În manieră generală, a fost
intensificată distribuirea Dreptului internaţional al conflictelor armate în mediile universitare şi în
rândul forţelor armate, principiul şi normele acestuia fiind încorporate în doctrinele militare şi în
manuale. De asemenea, au fost modificate şi adaptate reglementările naţionale, înfiinţate organisme
executive şi/sau consultative specifice care au fost integrate programelor de guvernare locale.
Concomitent, încurajând urmărirea crimelor de război la nivel naţional şi înfiinţând tribunale penale
internaţionale48, Comunitatea internaţională şi-a concentrat eforturile spre represiunea violenţelor şi
a celorlalte forme grave de încălcare a prevederilor Dreptului internaţional al conflictelor armate49.
Trebuie să recunoaştem, insă, că eforturile pentru îmbunătăţirea atât a prevenirii, cât şi a
represiunii violării normelor Dreptului Internaţional sunt fundamentale şi vor trebui continuate,
plecând de la răspunsurile ce vor fi date cu privire la modalităţile şi garanţiile mai bunei aplicări a
Dreptului internaţional al conflictelor armate. Raportându-ne la instrumentele juridice şi la
garanţiile prevăzute în documentele internaţionale, vom constata că Statele s-au angajat „să
respecte şi să facă respectate tratatele internaţionale în toate împrejurările”50, cu toate că, uneori,
s-a susţinut că obligaţia vizează Statele terţe, neangajate în conflictele armate. În plus, a fost
prevăzută posibilitatea Statelor ca, împreună cu Organizaţia Naţiunilor Unite, să coopereze în toate
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Ne referim la cea de a 27-a masă rotundă din septembrie 2003, de la San Remo, cu tema „Dreptul Internaţional
Umanitar şi alte regimuri juridice: interacţiunea în situaţii de violenţă”.,
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Cum ar fi de exemplu celelalte situaţii decât cele prevăzute de articolul 2 comun al Convenţiilor de la Geneva.
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Care ar fi interacţiunea dintre Dreptul internaţional al conflictelor armate şi Dreptul internaţional al drepturilor omului
pe timpul conflictelor armate neinternaţionalizate?
47
Vezi, spre exemplu, Raportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii pentru anul 2002.
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Cum ar fi înfiinţarea Tribunalelor Internaţionale pentru Rwanda şi pentru Iugoslavia, dar mai ales prin înfiinţarea
Curţii Penale Internaţionale, în baza Statutului de la Roma din 1998.
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Vezi, spre exemplu, Raportul bianual al serviciilor consultative ale Comitetului Internaţional al Crucii Roşii pentru
anul 2000-2001.
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Vezi articolul 1 comun al convenţiilor de la Geneva.
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situaţiile de violare gravă a Convenţiilor de la Geneva şi a Protocolului adiţional I51. Numai că, dea lungul timpului, aceste dispoziţii nu aveau să fie aplicate într-o manieră coerentă.

51

Vezi Protocolul adiţional I al Convenţiilor de la Geneva, articolul 89.
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NECESITATEA TRANSFORMĂRII ŞI MODERNIZĂRII
FORŢELOR ARMATE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Dr. Eugen BĂDĂLAN∗
Dr. Eugen SITEANU∗∗
The collective security and defence assures states’ protection by NATO and gives the chance to the Romanian
Armed Forces to suitably transform and modernize its military structures concordantly with the globalization’s
requests. Although, they support national security and defence by collective expertise needed to a proper adoption to
the international security environment. In this ample and complex process of transformation, our army also benefits by
the synergic character of Alliance’s actions given by the cohesion of the actions from the collective defence system, by
interoperability rules and principles into NATO structure. In this context, all the states were obliged to search new
ways to counteract the threats, new doctrines, new strategies, tactics and procedures. In this regard, the Romanian
army transformation strategy comprises the place, role, and ways of action and strategies to transform the forces’
categories by its composition for answering efficient and effective to all the possible provocations.

Riscurile sunt acelea care conduc la mai multe alternative de acţiune, iar alegerea unei
alternative cum a fost, de exemplu, crearea Ligii Naţiunilor nu a garantat rezolvarea integrală a
problemei securităţii. Ca urmare, e necesar să se aibă întotdeauna în vedere probabilitatea de apariţie a
diferitelor consecinţe pentru fiecare alternativă de securitate. Ne luarea în consideraţie a acestui
adevăr a condus la eşecul Ligii Naţiunilor şi a securităţii colective din perioada interbelică.
Dar la sfârşitul celei de-a doua conflagraţii mondiale, Roosevelt a prezentat o nouă concepţie de
securitate şi anume, concepţia celor patru poliţişti ai lumii: SUA, URSS, China şi Marea Britanie, la
care s-a mai adăugat după moartea sa, al cincilea – Franţa. Nici acest concept nu a fost realist, aşa cum
obişnuia să spună marele preşedinte american: “nu-ţi stă în putere să dobândeşti ceea ce epoca ta îţi refuză”52.
Analizând argumentele specialiştilor care comentează raportul dintre securitatea naţională şi
cea colectivă, în contextul globalizării, se desprinde ideea că misiunile NATO din ultimii ani
recomandă organizaţia mai mult ca o alianţă de securitate colectivă, cu misiune de tip “non-Articol
5”.53 Aici se pot da ca exemple misiunile “out of area” (din spaţiul ex. iugoslav, Afganistan, Irak etc.),
care au meritul de a menţine operaţionalizat spiritul colectivismului.54
„Securitatea colectivă şi apărarea colectivă au stat la baza creării Ligii Naţiunilor, ONU,
OSCE şi NATO, dar numai NATO a reuşit, de facto, să opereze în cele patru domenii: securitatea
cooperativă, securitatea colectivă, apărarea colectivă şi securitatea omului (individului) sau
umană.”55
Securitatea colectivă şi securitatea naţională se află într-un „raport de interdependenţă,
raport ce se scrie şi definitivează astăzi, pe măsură ce realitatea internaţională şi cea a naţiunilor se
adaptează la realitatea lumii aflate în plin proces de globalizare. Securitatea colectivă serveşte
securităţii şi apărării naţionale, iar securitatea naţională este, la rândul ei, esenţială securităţii şi
apărării colective.”56
Securitatea colectivă şi apărarea colectivă servesc consolidării securităţii şi apărării naţionale
prin intermediul principiului “toţi pentru unul” asigurând protejarea statelor de către o organizaţie
politico-militară puternică. Totodată, acest principiu acordă şansa securităţii (şi apărării) naţionale
de a-şi dezvolta în mod optim domeniile specifice, dând statului şi naţiunii respective şansa de a
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ocupa un loc important în familia statelor NATO şi/sau UE din care fac parte. Totodată, securitatea
colectivă sprijină securitatea naţională şi în mod implicit, întrucât securitatea şi apărarea naţională
beneficiază de expertiza colectivă şi de o conexiune pentru adaptarea oportună la mediul
internaţional de securitate, de informaţii şi de adoptare a ultimelor descoperiri şi dotări în domeniu,
care sunt elemente esenţiale în atingerea unor performanţe imposibil de realizat în condiţii de
izolare.
Securitatea colectivă nu poate exista fără fiecare din entităţile care o alcătuiesc, ea ne fiind
numai suma securităţilor naţionale, ci şi ceva în plus căci, fiind alcătuită din forţe şi mijloace de
sorginte diferite, de calităţi potenţiale, aptitudini diferite, din culturi şi tradiţii diferite, rezultatul e
mult mai complex şi diversificat, încât ea este mult mai capabilă de a contracara provocările
contemporane decât ar putea-o face o singură ţară/naţiune indiferent cât de puternică ar fi aceasta.
Adică, există un caracter sinergic al acţiunilor NATO pe lângă toate calităţile şi cantităţile însumate,
dat de coeziunea acţiunilor şi sistemului apărării colective/securităţii colective, de regulile şi
principiile interoperabilităţii, în cadrul structurii NATO.
Pentru a scoate în evidenţă importanţa binomului securitatea naţională – securitatea colectivă
se poate discuta modul unitar de acţiune în războiul împotriva terorismului. S-a văzut astfel, după 11
septembrie 2001, că solidaritatea nu are bariere pentru că fenomenul terorist nu are bariere. Chiar şi
două state cu viziuni divergente ca Rusia şi SUA au acţionat solidar în faţa atacurilor (agresiunilor)
teroriste.
În aceste condiţii, securitatea colectivă este o formă de garantare şi asigurare a securităţii
statelor aliate fiind expresia asumării libere, voluntare şi conştiente a unui ansamblu de garanţii şi
responsabilităţi de fiecare stat-membru al unei organizaţii politico-militare, aşa cum este, de
exemplu, NATO. Securitatea naţională este şi va rămâne şi în viitor unul din elementele principale
ale securităţii colective şi, cu cât securitatea naţională este mai „solidă”, cu atât va fi mai puternică
securitatea colectivă şi viceversa.57
Securitatea naţională prin securitate colectivă s-ar îmbunătăţi dacă s-ar dezvolta mai mult
procesul de cooperare şi dialog dintre NATO şi UE, astfel încât abordarea militară (ofensivă) a
Alianţei să fie combinată optim cu cea „pacifistă” europeană, prin găsirea unui model comun, care
să sincronizeze punctele tari ale celor două abordări. La baza modelului pot să stea experienţele şi
lecţiile învăţate, ca o posibilă cale de urmat pentru viitoarele acţiuni comune.
Vorbind despre globalizare, părerile oamenilor sunt împărţite între dorinţa unora de
comunicare deschisă şi cea a altora de dominare cu orice preţ. Desigur că noi optăm pentru prima
opţiune, pentru o economie liber concurenţială. Globalizarea este şi un fenomen sistemic de
integrare funcţională stabilă ceea ce este în beneficiul omenirii pentru că astfel relaţiile funcţionale
se optimizează şi creşte efectul sinergetic (creşte sinergia sistemului).În acest sistem în devenire şi
chiar în dezvoltare există un spaţiu al competiţiei, supus unor standarde liber consimţite, în care
actorii au relaţii de parteneriat, bazate pe încredere având şi scopul dezvoltării mondiale/
internaţionale/ globale. Toate acestea, la care se mai adaugă şi integrarea procesării informaţionale
şi a comunicării, precum şi accesul liber la valorile comune ale omenirii conturează globalizarea ca
un concept viabil al voinţei întregii lumi civilizate.
Cealaltă faţă a globalizării nu este agreată de marea majoritate a lumii pentru că este,
împotriva naturii, urmarea dorinţelor de dominare, de ştergere a diferenţelor naţionale de
subordonare unor scopuri numai a celor puternici ceea ce determină apariţia a numeroase noi
ameninţări şi amplificarea celor vechi. Fenomenul globalizării se desfăşoară pe patru direcţii
fundamentale: economică, socială, culturală şi de securitate.
Până la urmă, Liga Naţiunilor a fost un eşec din cauza contradicţiilor manifestate în relaţiile
internaţionale din perioada interbelică şi a viziunii complet diferite asupra arhitecturii de securitate
a marilor puteri care au înfiinţat Liga Naţiunilor. Totodată, prin înfiinţarea Ligii Naţiunilor nu s-a ţinut
deloc seama de interesele marilor puteri învinse.
Securitatea colectivă wilsoniană s-a destrămat şi pentru că, după semnarea Tratatului, a
dispărut orice contrapondere a forţei Germaniei (Austro-Ungaria dispăruse, Franţa era extrem de
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slăbită, iar Rusia nu-şi revenise după Marea Revoluţie), iar balanţa de putere nu s-a mai putut
echilibra.
Pactul Briand-Kellog, semnat la Paris la 28 august 1928, care a scos războiul în afara legii, a fost
lipsit de realism politic pentru că i s-au adus ulterior prea multe amendamente care pur şi simplu l-au
desfiinţat şi l-au făcut inutil.
Sistemul de securitate colectivă din Europa interbelică a funcţionat aproximativ 10 ani în
care Germania era dezarmată, iar învingătorii erau uniţi. Dar, începând cu anul 1931, securitatea
colectivă şi Liga Naţiunilor au suferit lovituri puternice: japonezii au invadat Manciuria, iar China a
cerut Societăţii Naţiunilor să intervină. S-a dovedit că Liga nu avea nici un mecanism de
constrângere a agresorilor. Conceptul securităţii colective avea multe lipsuri şi erori: nu era precizat
cine şi cu ce forţe şi mijloace va sancţiona agresorul, căci nici o mare putere a Ligii Naţiunilor nu a
fost pregătită pentru a intra în război împotriva Japoniei şi nici pentru a întrerupe relaţiile
comerciale cu aceasta. În scopul corectării securităţii colective, marile puteri au utilizat metodele
realpolitik-ului crezând că, în acest fel, vor reuşi să stingă conflictele. Dar, oricâte concesii i s-au
făcut lui Hitler, acesta era mereu nemulţumit căci el începuse deja marşul pentru schimbarea
ierarhiilor. Sistemul de securitate instituit la Conferinţa de Pace, din aprilie 1919, nu mai funcţiona.
Ideea securităţii colective, care să se bazeze pe o Ligă a Naţiunilor nu a dispărut odată cu eşecul
primei sale etape de punere în operă.58 După al Doilea Război Mondial, conceptul a fost reluat şi
perfecţionat, îmbunătăţind relaţiile internaţionale şi contribuind la menţinerea păcii.
Prima conflagraţie mondială a demonstrat faptul că înfruntarea între marile puteri nu se mai
desfăşura doar la nivelul forţelor combatante de pe câmpul de luptă, ci căpătase o extindere
geografică apreciabilă. Începuse perioada conflictelor globale, iar al Doilea Război Mondial a
reprezentat o catastrofă umană globală. Preşedintele Franklin Roosevelt a fost arhitectul Naţiunilor
Unite, care a căutat o soluţie pentru securitatea colectivă: “cum să întreţesem interesele naţiunilor
noastre individuale în interesele unei securităţi generale pentru întreaga lume”.59 El l-a determinat
pe Churchill să semneze Carta Atlanticului în care se afirmă că “toate naţiunile lumii, pentru motive
realiste sau spirituale, trebuie să renunţe definitiv la întrebuinţarea forţei. (…) De asemenea, ele vor
ajuta şi încuraja toate celelalte măsuri posibile care vor uşura zdrobitoarea povară a armamentelor
pentru popoarele iubitoare de pace”.
Aşadar, se pare că securitatea (colectivă, regională, internaţională) este determinată în primul rând de
calitatea conducătorilor statelor lumii şi ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale.
Roosevelt a fost un om politic de foarte bună calitate, fiind singurul preşedinte al SUA ales de patru ori în
această funcţie înaltă. Conducători ca el ar putea să asigure securitatea internaţională şi să menţină pacea.
Astăzi, SUA rămân singura superputere militară într-o lume cu multe puteri militare de rang
mediu. Interesele de securitate ale marilor puteri, în afară de SUA, sunt concepute cu precădere în
termeni regionali, iar securităţii globale şi legăturilor militare li se poate conferi o importanţă în
scădere în calculele strategice ale marilor puteri. Ca urmare, actualul sistem, spre deosebire de cel
interstatal multipolar din trecut, în care rivalitatea marilor puteri era din ce în ce mai globalizată,
poate deveni un sistem tot mai regionalizat, mai fragmentat şi, în consecinţă, mai dezorganizat.
“Regionalizarea” securităţii internaţionale reprezintă trăsătura distinctivă a ordinii militare şi de
securitate la nivel mondial după Războiul Rece. Dar, proceselor de fragmentare şi regionalizare li se
opun unele forţe centripete ce întăresc caracterul unificat al ordinii militare globale.
În unele regiuni ale lumii se conturează o orientare treptată către apărarea comună şi
aranjamente de securitate multilaterală. Necesitatea evitării conflictelor internaţionale, costurile
exorbitante, necesarul de tehnologie şi povara internă a apărării contribuie, conjugat, la întărirea, în
viitor, a proiectelor multilaterale şi colective de apărare, precum şi a cooperării şi coordonării
militare internaţionale. Statele Unite şi-au consolidat angajamentele globale (de pildă, în cadrul
NATO). La nivel global, activităţile ONU de menţinere a păcii şi funcţiile sale mai generale de
securitate colectivă sunt din ce în ce mai vizibile. Odată cu sfârşitul Războiului Rece şi reducerea
efectivelor armatelor, capacitatea statelor de apărare a propriilor graniţe împotriva atacurilor armate s-ar
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putea să se fi diminuat. Se ştie că multe state consideră, acum, că securitatea naţională nu se mai
poate menţine doar prin acţiuni unilaterale.
Creşterea densităţii legăturilor financiare, comerciale şi economice între state a accentuat
vulnerabilitatea lor faţă de crize izbucnite în colţuri îndepărtate ale lumii. Astfel, toate statele rămân
sensibile şi uneori chiar vulnerabile la evoluţiile militare şi de securitate din alte regiuni. Chestiunea
sensibilităţii trebuie luată în seamă când se analizează securitatea globală. Chiar şi criza din Golf,
din anul 1990, a demonstrat că evoluţiile militare din anumite puncte strategice ale globului
continuă să aibă importanţă la nivel mondial. Regionalizarea şi globalizarea relaţiilor militare şi de
securitate nu sunt procese contradictorii. În contextul globalizării riscurile, pericolele şi
ameninţările la adresa securităţii naţionale sunt din ce în ce mai difuze şi nu mai au un caracter
exclusiv militar.
Iată de ce, proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) constituie astăzi o reală
ameninţare pentru toate statele. Prevenirea proliferării ADM reprezintă o problemă clasică de acţiune
colectivă, deoarece revolvarea ei necesită o implicare mondială. De asemenea, ameninţările ecologice,
cele reprezentate de narcotice, grupările teroriste, ameninţările culturale, infracţionalitatea, precum şi
alte probleme care afectează securitatea naţională nu pot fi soluţionate prin mijloace exclusiv
militare sau exclusiv naţionale. Prin urmare, sunt necesare în continuare unele mecanisme de
coordonare şi cooperare care să înfrunte gradul sporit al ameninţărilor la adresa securităţii.
Funcţionarea sistemului de state global a scos în evidenţă că securitatea militară a tuturor
naţiunilor este puternic influenţată de factori sistemici. Evident, structura puterii şi acţiunile marilor
puteri au influenţat întotdeauna şi vor influenţa şi pe viitor, în mod decisiv, statutul militar al
fiecărui stat comparativ cu celelalte. De fapt, marile puteri stabilesc standardele de securitate
(militare şi nemilitare) şi, în funcţie de acestea, celelalte state îşi dozează potenţialul defensiv.
Referitor la acest aspect, unii autori arată că: “Puterea este motivul esenţial şi permanent al
conflictului armat. Războiul este un neîntrerupt lanţ de bătălii pentru resurse, teritorii şi putere”.60
Ne găsim în faţa unei dileme a securităţii, deoarece, urmărind propria securitate prin
sporirea sau ameliorarea forţei militare, unele state pot să ameninţe securitatea altor state. În
consecinţă, apare o spirală de insecuritate internaţională, întrucât potenţialii rivali răspund în acelaşi
mod. Aşadar, “securitatea naţională, într-un sistem de state anarhic, nu poate fi niciodată total
detaşată de condiţiile sistemice globale”.
“De aici nu rezultă că politicile şi strategiile de confruntare în vederea controlului şi
supremaţiei mondiale au dispărut, ci doar percepţia că ele sunt modificate faţă de cele anterioare.
Politica şi corespunzător acesteia, strategia de globalizare pe de o parte şi politicile şi strategiile
identitare pe de alta, par a fi noile expresii ale unei vechi confruntări”61 .
În concluzie, ordinea geopolitică contemporană, deşi nu este fragmentată, continuă să fie
afectată de problemele de interconectare strategică la scară mondială şi într-o lume globalizată pe
plan militar suntem martori la o globalizare care are consecinţe imediate şi nemijlocite asupra
securităţii internaţionale62.
Actualul mediu de securitate are o mulţime de schimbări, printre care sunt şi următoarele:
SUA reprezintă liderul mondial incontestabil pe termen mediu şi probabil şi pe termen lung; Rusia
este în prezent într-un parteneriat strategic cu SUA şi duc, împreună, o politică de contracarare a
ameninţărilor la pacea lumii; terorismul rămâne una dintre cele mai mari ameninţări având în vedere
faptul că poate folosi oricând ADM (CBRN); Corea de Nord şi Iranul s-au dotat cu rachete
nucleare, iar India şi Pakistanul îşi perfecţionează arsenalul nuclear; se menţine ameninţarea cu
ADM regionale în Orientul Mijlociu, dar nu numai, ceea ce schimbă echilibrul de forţe în teatrul de
operaţiuni militare, caracterul războiului şi natura acestuia; continuarea înarmării Chinei, Rusiei,

60

Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2006, p. 20.
61
Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Op.cit., p. 156.
62
Benone Andronic, Eugen Siteanu, Securitate naţională, securitate colectivă şi securitate globală, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p.71.

564

Indiei, Pakistanului, Coreii de Nord, Iranului etc., reprezintă fără îndoială o reală ameninţare la
adresa păcii şi securităţii mondiale.
Terortismul se manifestă şi în conflictele armate în unele state precum: fosta URSS, Irak,
Afganistan, Somali etc, transformându-se uneori în banditism colectiv. După 11 septembrie 2001,
s-a făcut trecerea de la acţiuni teroriste la operaţii teroriste cu obiective majore, iar fenomenul
terorist are acum pe lângă conotaţii politice şi religioase o amploare şi complexitate ce ne
îndreptăţeşte să spunem că s-a globalizat sub forma unui conflict deschis între societatea
occidentală/democratică şi tipul de societate închisă, care pregăteşte şi declanşează acţiuni teroriste
în ascuns (conspiraţie). Ca urmare, atacurile teroriste vor deveni tot mai distructive, iar fenomenul
va evolua pentru a realiza surprinderea politică prin utilizarea infrastructurii statelor victime. Există
informaţii care ne avertizează că teroriştii vor acţiona din toate mediile:terestru, aerian, naval şi
chiar cosmic. Deja se cunoaşte că terorismul are scopul de a provoca teama, groaza, de a intimida
unele guverne, comunităţi, grupuri sau persoane şi de a realiza obiective politice, religioase sau
ideologice şi de a-i îndepărta pe străini din teritoriile lor etnice şi religioase.
Prin formele de manifestare a terorismului nuclear şi ADM, acesta devine de o violenţă
paroxistică ajungând la ultima formă de terorism la adresa întregii lumi. Există mai multe forme,
mijloace şi procedee de manifestare a terorismului cu ADM. În lumea de astăzi are loc proliferarea
şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor CBRN, a ADM, expansiunea reţelelor şi
activităţilor teroriste şi a crimei organizate transfrontaliere etc. Terorismul cu ADM este suma
actelor de violenţă ale unor grupuri/organizaţii ce folosesc forţa, armele ADM, materialele/
substanţele CBRN cu scopul de intimidare, de a crea o stare de insecuritate sau de a impune condiţii
politice. Terorismul ADM se manifestă prin folosirea materialelor CBRN, a explozivilor nucleari de
către unele organizaţii neguvernamentale, dispozitive explozive artizanale, surse de contaminare
radioactivă, chimică sau bacteriologică etc. În acest scop se pot utiliza arme nucleare miniaturizate
de fabricaţie clandestină/ artizanală (arma nucleară a săracului).
Teroriştii ar putea trimite surse nucleare chiar în zona ţintei pentru a o contamina sau ar
putea provoca accidente la centralele nuclearo-electrice, la uzine de combustibil nuclear etc. Nu este
imposibilă nici contaminarea radioactivă a apei potabile, a aerului (inclusiv din sistemele de aer
condiţionat), a unor produse alimentare etc. S-a observat deja migrarea specialiştilor NBC spre
statele şi locurile unde se doreşte construcţia armelor NBC artizanale ceea ce constituie o mare
ameninţare la adresa securităţii internaţionale/ globale. Asistăm, acum, la proliferarea armelor NBC
în lumea întreagă, în diferite ţări (chiar şi în cele mici şi mijlocii) şi chiar în unele organizaţii
neguvernamentale în scopul dezvoltării terorismului ADM.
Până la mijlocul anului 2006 s-au efectuat în întreaga lume peste 2000 de teste nucleare de
către SUA, URSS, Marea Britanie, China, Franţa, India şi Pakistan. În ianuarie 1994 s-a adoptat
Tratatul de interzicere totală a experienţelor nucleare cu scopul interzicerii producerii de arme
nucleare de către cei care nu le-au fabricat încă. Dar, puterile nucleare desfăşoară programe de
modernizarea armamentului nuclear, iar Acordurile SALT-1 şi SALT-II au neglijat să limiteze
aspectele calitative ale producţiei de armament nuclear, fapt ce a condus la o escaladare a
înarmărilor nucleare, la fabricarea rachetelor cu mai multe focoase nucleare şi la creştere a preciziei
rachetelor balistice intercontinentale.
Arsenalul nuclear şi CBRN mondial este cea mai gravă ameninţare la adresa vieţii pe
planeta Albastră, iar întrebuinţarea lor într-un război ar duce la dispariţia umanităţii şi a vieţii.
Multipolaritatea ar putea să conducă la recrudescenţa terorismului mondial şi la declanşarea
terorismului nuclear deoarece este posibilă pierderea controlului asupra materialelor, tehnologiiilor
şi documentaţiilor CBRN mai ales în statele fostei URSS.
Există o bază de date a traficului ilicit cu materiale nucleare care poate asigura o asistenţă de
prevenire, detecţie, pregătire şi schimbare de informaţii între statele care au acces la această bază de
date. O astfel de bază de date are SUA.
În ultima vreme a crescut exponenţial scurgerea de informaţii şi tehnologii ca urmare a
fenomenului globalizării economiei şi informaţiei. Perioada de aur a proliferării nucleare a fost în
anii bipolarităţii, când statele au fost acelea care au condus şi gestionat procesul de proliferare
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nucleară. Dar acum mulţi specialişti atomişti, rămaşi fără locuri de muncă, ar putea fi recrutaşi
foarte uşor de către terorişti sau organizaţii teroriste ceea ce ar conduce la accelerarea activităţilor
nucleare ilicite.
Operaţiunile teroriste reprezintă o formă de terorism organizat după reguli militare, cu
planificare operativă minuţioasă a acţiunilor teroriste care deţin: sprijin politic şi logistic, informaţii,
resurse umane şi financiare. Aceste operaţiuni au consecinţe dintre cele mai grave prin intensitatea
atacurilor, prin cruzime şi prin groază, Din aceste motive lupta antiteroristă nu mai este doar o
acţiune singulară a victime ci o acţiune de securitate colectivă împotriva unei acţiuni ce reprezintă o
infracţiune internaţională ce pune în pericol existenţa societăţii mondiale.
În faţa terorismului internaţional şi a altor ameninţări globale ce se pot transforma în
conflicte cu urmări catastrofale, devastatoare, care pot duce chiar la distrugerea omenirii, este
nevoie de o apărare globală, care ar fi o soluţie eficientă, atotcuprinzătoare şi care poate beneficia
de cele mai performante tehnologii de ducere a războiului sau a luptei.
Analistul militar de mare prestigiu în lumea ştiinţifică, Teodor Frunzeti, a scris şi o carte pe
această temă - Globalizarea Securităţii - în care defineşte globalizarea şi, bineînţeles, globalizarea
securităţii, analizează modul de contracarare a consecinţelor negative ale globalizării asupra
securităţii naţionale şi dinamica organizaţiilor internaţionale în contextul securităţii globalizate. În
aceste condiţii, fizionomia acţiunii militare este imprimată de comportamentul armatelor, care se
pregătesc, şi se vor pregăti şi în continuare, influenţându-se pe ele însele şi se modelează pentru a
intra în relaţii de asociere sau conflictuale cu alte instituţii similare ale altor state. „Noile riscuri
asimetrice nu fac altceva decât să le completeze arsenalele pentru a le accentua flexibilitatea.”63
Ca urmare, statele şi implicit armatele au fost obligate să caute noi modalităţi de abordare şi
contracarare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, noi doctrine, strategii, tactici şi
proceduri. Astfel, Strategia de transformare a Armatei României cuprinde locul, rolul, modalităţile
de acţiune şi strategiile de transformare a categoriilor de Forţe din compunerea sa pentru a putea
răspunde eficace şi eficient tuturor provocărilor posibile.
Ca parte a Strategiei de Securitate a României, Strategia de transformare a Armatei
României are scopul de a modela structurile militare ale Forţelor în funcţie de evoluţiile din mediul
de securitate internaţional şi din spaţiul de interes al statului român pentru descurajarea
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi apărarea intereselor României, împotriva acestor
ameninţări.64
În acest proces de transformare şi modernizare a Forţelor (terestre, aeriene şi navale),
principalele probleme sunt: motivele transformării, starea actuală a forţelor şi viziunea
transformării.
Problemele apărute pe timpul operaţiilor militare multinaţionale sub egida NATO şi celor
din cadrul coaliţiilor ad-hoc au arătat factorilor de conducere ai Armatei României necesitatea
analizării eficienţei şi eficacităţii structurilor militare proprii în aceste operaţii, modalităţii de
realizare a interoperabilităţii cu structurile militare ale altor state membre NATO şi posibilităţii de
ridicare a nivelului calitativ al Forţelor Terestre, Aeriene şi Navale.
Având la bază Propunerile de Forţe 2006, elaborate de Comandamentul Aliat pentru
Transformare, s-a trecut de la necesitate la posibilitatea comparării eficacităţii şi eficienţei
structurilor Armatei României cu necesităţile Alianţei rezultate din angajamentele statelor membre
de a lua măsuri pentru micşorarea decalajului mare existent între SUA şi ceilalţi membri ai Alianţei
Nord Atlantice în privinţa capacităţilor militare. Necesitatea transformării şi modernizării forţelor
armate în condiţiile globalizării se poate percepe relativ uşor dacă se citeşte/studiază conceptul
strategiei de transformare al armatei SUA (Joint Vision 2020) şi angajamentele statelor membre
NATO cu privire la capacităţile militare pe care Alianţa şi le-a asumat la Praga, în anul 2002, şi
apoi le-a confirmat la Istanbul, în anul 2004. De aici şi necesitatea ca nici Forţele noastre armate să
nu rămână în urmă ci să înceapă urgent procesul de transformare pentru a asigura structurilor
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militare acele capacităţi necesare pentru contracararea provocărilor mediului de securitate actual şi
celui viitor (până în anul 2020). Astfel, sunt necesare transformări în următoarele domenii
principale: comandă şi control; pregătirea personalului; structurile Forţelor Armate; factorul uman;
înzestrarea cu echipamente competitive etc. Aceste obiective trebuie abordate într-o concepţie
unitară, în condiţiile asigurării resurselor financiare, astfel încât evoluţia armateim noastre să se
pună în operă gradual, fără sincope, în conformitate cu necesitatea transformării şi modernizării
forţelor armate sub imperiul globalizării. Această necesitate s-a putut observa de către specialişti
încă din ultimele două decenii ale secolului XX când s-au testat noile concepte şi sisteme de
armament, ceea ce a revelat o imagine concretă asupra însemnătăţii Revoluţiei în Domeniul Militar
şi a implicaţiilor acesteia.
Mai ales după conflictul armat din Kosovo, factorii de decizie din statele UE şi-au dat seama
de mărimea decalajului existent între SUA şi propriile Forţe Armate şi au înţeles necesitatea de a-l
reduce cât mai grabnic posibil pentru a se putea afirma pe scena politică mondială şi a fi capabile să
contracareze ameninţările şi în special cele teroriste. Alianţa Nord Atlantică nu a rămas pasivă la
aceste provocări şi a luat unele măsuri, începând cu anul 2002, la Summit-ul de la Praga, de natură
să creeze un cadru adecvat de tratare a Revoluţiei în Domeniul Militar, în conformitate cu
Angajamentele privind Capacităţile. Apoi, la Summit-ul de la Istanbul, s-au adoptat documentele de
planificare a forţei, necesare şi armatei noastre pentru elaborarea Propunerilor de Forţe pentru anul
2006.
Necesitatea de a-şi apăra interesele acolo unde apar ameninţări la adresa statelor NATO ne-a
impus şi nouă să luăm în calcul acea perspectivă în privinţa proiectării Forţelor Armate pentru a fi
în măsură să realizăm acel nivel de aşteptare cerut de NATO. În acest context, concomitent cu
procesul de reastructurare, Statul Major General a continuat punerea în aplicare a măsurilor de
modernizare şi de integrare a structurilor necesare pentru operaţiile de sprijin de pace şi stabilitate,
precum şi pentru misiunile de apărare colectivă în scopul asigurării nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor şi standardelor NATO.
Necesitatea transformării şi modernizării forţelor armate este determinată, printre altele, şi
de misiunile Armatei României: „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru
garantarea suveranităţii, a independenţei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a
democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este
parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni
privind menţinerea sau restabilirea păcii”.65 Pe lângă aceste misiuni mai trebuie avute în vedere şi
cele prevăzute de Legea 42 din anul 2004 cu privire la participarea Armatei României la misiuni de
apărare colectivă, de sprijin a păcii, de asistenţă umanitară şi/sau de tip coaliţie, în afara graniţelor
naţionale. În plus, în Strategia de Securitate Naţională a României se precizează că „România va
acţiona, prin politica sa de apărare, ca parte a securităţii naţionale, pentru integrarea în structurile
militare euro-atlantice şi europene; reforma organismului militar, în vederea dezvoltării unei
capacităţi de apărare credibile, moderne şi eficiente;întărirea controlului civil şi democratic asupra
forţelor armate, în conformitate cu principiile şi valorile democraţiei; consolidarea statutului
României de generator de securitate, prin menţinerea şi îmbunătăţirea cotribuţiei la stabilitatea
regională.”66
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RECONFIGURĂRI ŞI REDIMENSIONĂRI MILITARE ŞI CIVIL-MILITARE
ALE LUPTEI ARMATE ÎN RĂZBOIUL VIITORULUI
Mirela ATANASIU∗
Human nature doesn’t accept equality. Therefore, many conflicts rise from this equation. Everyone thinks is
better than other individuals of mankind. Although, between the powerfull centers exist this phenomenon no matter is
called crises or conflict or even competitivity or war competition. In its esence, war didn’t change. It remains the shape
of a political expression materialized by violent means, a direct way to unblock complex international situations. But
what is changing? The means used to deal a conflict given by the continuous development of technology and ideas. And
so, were born: cyberwar, terrorist war, economic war, psychological war, cosmic war and even “cultural” war or
climatic war. The armies minimized and specialized being deployable and self-sustainable for wide period of time and
so on.

„Lupta” este rezultatul instinctiv, moştenire a naturii inconştiente cu care individul a rămas
de-a lungul secolelor de existenţă şi evoluţie umană. În momentul în care au existat două interese
antagonice, au apărut şi premisele declanşării acesteia.
Conceptual, „lupta armată” este conştientizată drept bătălie, succesiune de acţiuni violente,
mulţime a acţiunilor de luptă, fiind considerată chiar „vârful de lance”1 al războiului, momentul cel
mai cronic, ardent al acestuia.
Lupta armată mai are însă şi alte înţelesuri, care nu sunt strict legate de fenomenul
războiului. Ea este, adesea, privită şi înţeleasă ca modalitate de realizare rapidă a unor scopuri prin
acţiuni armate violente, de mai mică sau mai mare intensitate, care nu fac însă parte dintr-un război.
În această sferă, se înscriu acţiunile revoluţionare, răscoalele, revoltele (în care se folosesc arme),
actele de piraterie, jafurile armate şi chiar luptele armate dintre clanuri, dintre organizaţii şi reţele
mafiote, confruntările din lumea interlopă, reglările de conturi prin mijloace violente etc.
Forţele armate execută sau participă la următoarele tipuri de operaţii:
a) operaţii specifice luptei armate (sub cele două forme de bază - ofensiva şi apărarea);
b) operaţii de stabilitate (stability operations) şi de sprijin (support operations);
c) operaţii intermediare.
Ofensiva constituie forma principală şi decisivă de acţiune specifică luptei armate, prin care
forţele realizează capturarea, izgonirea sau nimicirea inamicului, participând la îndeplinirea
scopului final al războiului.
Scopul general al ofensivei este înfrângerea inamicului sau crearea condiţiilor pentru
succesul operaţiilor ulterioare (pentru încetarea ostilităţilor şi trecerea la operaţii postconflict) prin
aplicarea concertată a elementelor puterii de luptă pe toată adâncimea dispozitivului inamicului.
Apărarea este forma de luptă armată, de regulă impusă şi adoptată temporar, prin care forţele
implicate in conflict realizează respingerea, oprirea sau întârzierea acţiunilor inamicului aflat în
ofensivă.
Scopul general al apărării este crearea condiţiilor pentru trecerea la ofensivă. Acesta se
realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective parţiale: slăbirea capacităţii ofensive a
inamicului prin producerea de pierderi cât mai mari; respingerea atacului acestuia; menţinerea unor
porţiuni de teren dinainte stabilite şi împiedicarea pătrunderii inamicului în acestea; temporizarea
ofensivei inamicului în vederea realizării tuturor condiţiilor pentru trecerea la ofensivă; preluarea
iniţiativei.
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Operaţiile se desfăşoară pe trei niveluri: strategic, operativ şi tactic, în funcţie de
consecinţele militare şi/sau politice ale îndeplinirii obiectivelor militare stabilite categoriilor de
forţe implicate.
I. Mediul internaţional de securitate – avatarul noilor
reconfigurări şi redimensionări ale luptei armate
Labilitatea sistemică a societăţii omeneşti este sursa majoră de instabilitate, creând
dezechilibre în această perioadă de schimbări profunde. În acest cadru, principalele caracteristici ale
mediului actual internaţional de securitate sunt:
a. Sfârşitul bipolarităţii şi reorganizarea centrelor de putere.
b. Proliferarea actorilor de pe scena internaţională ca urmare a: dezintegrării a unor state
federale, fapt ce a dus la creşterea numărului de ţări ce fiinţează pe glob; sporirii numărului de
organizaţii internaţionale, ce încearcă să rezolve problemele regionale sau globale emergente;
înmulţirii companiilor multinaţionale, ca efect al interacţiunii economice sporite şi globalizării;
diversificării organizaţiilor neguvernamentale umanitare; înmulţirii actorilor nonstatali ai
terorismului.
c. Expansiunea democraţiei.
d. Accesul diferenţiat al statelor la resurse.
e. Prăbuşirea unor state, datorată condiţiilor economice precare şi tulburărilor sociale.
f. Răspândirea conflictelor etnico-religioase.
g. Dezvoltarea tehnică şi tehnologică în domeniul militar şi uşurinţa accesului la produsele
„cu potenţial de utilizare ca armă” a diferitelor categorii de state sau organizaţii, nu întotdeauna bine
intenţionate.
Sursele de insecuritate au căpătat noi dimensiuni, forme şi manifestări, ce îşi au originea în:
fenomenul terorist, proliferarea armelor de distrugere în masă, traficul cu arme, droguri şi persoane,
imigraţia ilegală, acestea fiind resimţite la toate palierele securităţii: politic, economic, social, uman
etc. Noii factori de risc constituie premisa transformărilor şi reconfigurărilor luptei armate în
contextul războiului.
Acţiunile de luptă specifice războiului contemporan se caracterizează prin: - scădere în
amploare şi creştere în intensitate;
- disproporţionalitate;
- creştere a preciziei loviturilor şi reducere accentuată a efectelor colaterale;
- transparenţă;
- caracter internaţional pronunţat (de alianţă sau de coaliţie);
- reducere a duratei;
- profesionalizare înaltă.
II. Evoluţia scopurilor luptei armate
Scopul general al oricărei acţiuni militare îl reprezintă impunerea voinţei asupra
adversarului prin utilizarea forţei, descurajării sau ameninţării cu forţa. Scopurile acţiunilor militare
sunt prevalate de scopurile politice ale diferiţilor actori, în perioade temporale diferite, statele
putând avea scopuri politice total diferite în funcţie de interesele proprii. Astfel, în timpul
Războiului Rece, interesele vitale ale statelor constau în:
- cucerirea de noi teritorii sau apărarea celor deja deţinute;
- constituirea şi consolidarea puterii statale;
- dezvoltarea economică.
Drept pentru care, scopurile erau:
- politic, de supunere a statului inamic prin război şi extinderea teritoriului;
- militar: înfrângerea armatei adverse;
- economic: prada de război.
În perioada trecerii la societatea de tip informaţional, obiectivele strategice s-au transformat
în interese vitale:
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a) statale:
- integrarea în structuri economice, informaţionale şi de securitate la toate nivelurile, de la
cel regional la cel global;
- consolidarea economiilor naţionale şi a poziţiei în cadrul relaţiilor economice, politice,
sociale, culturale consacrate;
- accesul la resurse: umane, informaţionale, de materie primă etc.;
- protecţia împotriva noilor ameninţări (terorism şi ameninţări asimetrice).
b) nonstatale:
- creşterea rolului organismelor internaţionale în prevenirea conflictelor şi armonizarea
intereselor vitale ale statelor şi comunităţilor;
- diminuarea efectelor secundare negative ale globalizării;
- eradicarea fenomenului terorist şi diminuarea ameninţărilor asimetrice.
Fapt pentru care, scopurile acţiunilor militare au căpătat noi valenţe:
- politic, gestionarea crizelor şi conflictelor, terorismului şi ameninţărilor asimetrice odată
cu încercarea de a crea un mediu de securitate stabil;
- militar, lovirea centrelor vitale ale terorismului, menţinerea păcii şi stabilităţii regionale şi
mondiale;
- economic, reducerea decalajelor între state, controlul accesului la resursele strategice şi
prevenirea accesului fundamentaliştilor şi extremiştilor terorişti la resurse şi tehnologie
informaţională.
III. Spaţiul de confruntare - prezent şi viitor
Spaţiul şi timpul sunt două dimensiuni asociate dintotdeauna cu războiul în literatura de
specialitate. Pentru război şi conflicte militare, spaţiul constituie combinaţia de realităţi prezente şi
viitoare ale mediilor terestru, maritim, aerian şi cosmic, reprezentând suportul fizic pentru acţiunea
de realizare a scopurilor prin recurs la forţa armată. „Spaţiul integrat al luptei” şi „superioritatea
informaţională” sunt concepte pe baza cărora se organizează şi operaţionalizează armatele.
Avantajele oferite de punerea în practică a acestor concepte ar putea fi:
„- culegerea datelor, procesarea informaţiilor şi supravegherea în fluxuri continue a
cvasitotalităţii spaţiului războiului, conducerea şi dirijarea vectorilor de foc în orice condiţii
meteorologice, monitorizarea permanentă a întregului spaţiu operaţional etc.;
- proiecţia cvasiinstantanee, cu efecte maxime, a forţei;
- realizarea unor sisteme în reţea pentru localizarea forţelor şi obiectivelor, precum şi pentru
determinarea direcţiilor de aplicare flexibilă şi selectivă a violenţei armate;
- asigurarea datelor de navigaţie, identificarea ţintelor, orarului şi vitezei armelor de înaltă
precizie”2.
Spaţiul, cu elementele sale fizice concrete (limitări teritoriale, resurse naturale mai bogate
sau mai sărace, climă, populaţie etc.) a reprezentat şi, încă, reprezintă „mărul discordiei” între state,
şi tot el se constituie drept principală „platformă” de ducere a conflictelor armate.
IV. Caracteristicile luptei armate a războiului viitorului
Războiul purtat prin mijloace militare pare a fi din ce în ce mai adiacent noilor tipuri de
război, soluţie complementară acestora sau chiar ultimă soluţie. Probabil, armatele vor căpăta rolul
de apărător al binelui Omenirii, forţă de lovire a structurilor violente destabilizatoare, ce ar
ameninţa valorile democratice sau progresul în orice colţ al lumii.
Teoreticienii şi analiştii militari au delimitat evoluţia războiului modern în mai multe faze:
- Prima generaţie, după Pacea de la Westfalia, a fost dominată de războiul de mase şi a
culminat cu războaiele revoluţiei franceze şi cu cele napoleoneene de la începutul secolului al XIXlea.
2
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- A doua generaţie a fost caracterizată de creşterea puterii de foc culminând cu desfăşurarea
celui de-al doilea război mondial.
- A treia generaţie dominată de dezvoltarea capacităţii de manevră, revoluţie inaugurată de
armata germană în timpul celui de-al doilea război mondial.
- Ce-a de-a patra generaţie a evoluat de la începutul anilor '70 ai secolului trecut, după
războaiele din Vietnam şi Afganistan şi pune accentul pe modul în care un inamic de tip
neconvenţional poate exploata schimbările mediului politic, militar, economic şi social în propriul
interes3.
Războiul de generaţia a patra este unul sângeros. Numai în Irak, în perioada mai 2003 –
martie 2005, pierderile trupelor americane au fost de peste 1.500 militari morţi şi peste 10.000 de
răniţi, la care se adaugă pierderile celorlalte ţări ale coaliţiei şi cele din rândurile forţelor de
securitate şi a populaţiei irakiene, care de fapt, sunt cele mai mari4.
Din analiza ultimelor războaie şi conflicte militare, rezultă că, între principalele
caracteristici ale luptei armate a viitorului, s-ar putea situa şi următoarele:
- reprezintă o escaladare a tensiunilor din spaţiul de confruntare, care duce la un blocaj de
unde se poate ieşi doar prin acţiuni violente;
- foloseşte arme letale sau non-letale, în funcţie de împrejurări;
- are un caracter extrem de violent;
- are caracter secvenţial, pulsativ şi discontinuu;
- presupune o angajare disproporţionată, care, de cele mai multe ori, determină escaladarea
violenţelor;
- are, în general, efecte imprevizibile;
- are efecte distructive greu de controlat;
- are efecte psihologice traumatizante pe termen lung.
Acţiunile de luptă specifice războiului contemporan se caracterizează prin:
- scădere în amploare şi creştere în intensitate;
- disproporţionalitate;
- creştere a preciziei loviturilor şi reducere accentuată a efectelor colaterale;
- transparenţă;
- caracter internaţional pronunţat (de alianţă sau de coaliţie);
- reducere a duratei de intervenţie;
- profesionalizare înaltă.
V. Tipologia războiului viitorului
Războiul poartă amprenta caracteristicilor epocii în care are loc, a situaţiei conflictuale, a
modului în care apar şi evoluează crizele, a bătăliilor care se duc în sfera intereselor politice,
diplomatice, economice, teritoriale, culturale sau de orice altă natură. Această esenţă a războiului nu
se schimbă, dar au apărut provocări mult mai grave care determină ca un stat să nu mai lupte numai
la frontierele sale, ci în întreg spaţiul planetar.
Astfel, războiul clasic, stat contra stat, devine din ce în ce mai puţin posibil în cazul marilor
puteri, neînsemnând că va dispărea. Nu se întrevede nici un alt conflict de tipul războiului rece, cel
puţin pe termen scurt, cu toate că strategii şi procedee specifice continuă a fi întrebuinţate.
Principalele tipuri de războaie care se întrevăd pentru viitor sunt:
a) Războiul informaţional, unul continuu, dus în spectrul informaţiei. Acesta este atât un
război fizic, prin care se vizează distrugerea senzorilor de informaţie şi canalelor de
comunicaţie a adversarului, cât şi un război în spaţiul virtual ce vizează supremaţia de
„intelligence”.
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b) Războiul cibernetic, strict legat de cel informaţional, o formă concretă a celui dinainte,
ce vizează perturbarea, prin toate mijloacele, a reţelelor informaţionale adverse, protecţia
celor proprii, dezinformarea şi intoxicarea adversarului5.
c) Războiul psihologic, o altă formă de război continuu ce foloseşte strategii de influenţare
psihologică, de descurajare, înfricoşare, deturnare şi diversiune. Acesta este dus cu
ajutorul mijloacelor de comunicare în masă, exemplul cel mai concret constituindu-l
Războiul din Golf.
d) Războiul mediatic, dus de structurile de PSYOPS, reprezintă o realitate nefericită a
zilelor noastre. Media înseamnă putere prin propagarea rapidă a informaţiilor, de multe
ori neverificate sau induse de interese nedemocratice.
e) Războiul economic reprezintă o fază economică post-concurenţială, trecerea unui prag în
care concurenţa se transformă în criză şi criza în conflict.
f) Războiul cosmic presupune o extindere nelimitată, pe verticală, în spaţiul cosmic, a
teatrelor de confruntare şi a mijloacelor de confruntare în plan informaţional, mediatic,
economic şi militar. Cosmosul găzduieşte senzori de informaţie, sisteme de orientare
GPS, sisteme de informaţie-supraveghere-recunoaştere etc. Deocamdată, reţelele
teroriste nu au acces în acest spaţiu, ceea ce constituie un apanaj pentru lupta
antiteroristă şi contra crimei organizate.
g) Războiul cultural este o confruntare pe piaţa culturală, o formă de război economic
vizând dominaţia culturală.
h) Războiul geofizic (climateric) constă într-un sistem de acţiuni, care vizează provocarea
unor calamităţi şi catastrofe cu influenţe nocive asupra mediului de viaţă al oamenilor,
localităţilor, terenurilor agricole, sistemelor de comunicaţii, pentru atingerea unor
obiective importante, ce vizează adversarul.
i) Războiul genetic este o formă relativ asimetrică a războiului continuu. Acesta nu are o
strategie sau o doctrină dar se întrevede ca o nouă posibilitate de apariţie. Acesta ar
putea urmări: obţinerea unor luptători cu calităţi genetice ieşite din comun, crearea de
mutanţi, crearea unor sisteme de influenţare şi manipulare prin mijloace genetice,
apariţia şi proliferarea terorismului genetic.
j) Războiul antiterorist reprezintă o replică „asimetrică” ce reuneşte toate celelalte tipuri de
războaie prin care se gestionează crizele şi tensiunile datorate fenomenului şi
organizaţiilor teroriste.
Concluzii
Războiul viitorului şi caracteristicile luptei sale armate nu sunt uşor de identificat sau
definit. Este puţin probabil ca războiul clasic să dispară din panoplia pregătirii armatelor, dar acesta
capătă noi valenţe odată cu dezvoltarea războiului bazat pe reţea. În acest context, va creşte tot mai
mult rolul „intelligence”-ului, deoarece suntem in era în care informaţia reprezintă putere.
Globalizarea impune comunităţii internaţionale identificarea de soluţii noi şi eficiente pentru
depăşirea rapidă a disfuncţionalităţilor din procesul de gestionare a securităţii. Astfel au apărut şi
discuţiile referitoare la armatele de securitate, care s-ar dori să fie altceva decât instrumentul
exclusiv de aplicare a violenţei armate în situaţii care ar impune alte abordări.
Conflictelor armate ale viitorului vor fi influenţate, într-un mod hotărâtor, de noile perfectări
şi descoperiri tehnologice, dar mai ales de rapiditatea cu care se modernizează şi se aplică noua
generaţie de arme.
De asemenea, nu pot fi ignorate preocupările principalelor armate ale lumii de perfecţionare
a parametrilor tehnologici ai vectorilor de aplicare a violenţei armate: distanţele de tragere şi razele
de acţiune, precizia, puterea explozivilor, timpii de reacţie etc.
Complexitatea şi capabilitatea forţei adversarului vor fi tot mai greu de presupus şi cunoscut,
inamicul va deveni unul invizibil şi imprevizibil, nivelul de alertă va fi unul permanent. Aceasta
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deoarece inovaţia tehnologică are drept obiectiv şi scop sporirea capabilităţii forţei. Iar
capabilităţile luptei moderne sunt influenţate, cum apreciază analiştii conflictelor recente, de
relativul echilibru tehnologic. Deşi dezvoltarea de succes pe aliniamentele oricărui conflict se
loveşte de paradoxuri evidente, este clar ca războiul viitorului nu poate ocoli nevoia de:
sustenabilitate continuă şi suficientă, mentenanţă bună, mobilitate maximă, capabilităţi de manevră,
suport logistic, service şi de luptă corespunzător, înalt grad de operativitate, superioritate
tehnologică pe spaţiile critice ale armelor, obiective permanente ale cercetării ştiinţifice şi
tehnologice militare.
Războiul viitorului va fi o confruntare discretă, starea de pace va fi „încordată, dură şi
fierbinte”, respectiv pacea va coexista cu războiul, va creşte rolul mijloacelor non-violente,
mijloacelor „paşnice” şi ecologice, importanţa informaţiilor şi decriptărilor va fi sporită în zonele de
interes şi controlate de marile puteri, durata va creşte, precum şi continuitatea acţională.6
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INFLUENŢA REVOLUŢIEI ÎN AFACERI MILITARE
ASUPRA EVOLUŢIEI ARTEI MILITARE
Ovidiu Mihai COCENESCU∗
Introducere
Conceptul de „Revoluţie în Afaceri Militare/RAM” reprezintă o schimbare fundamentală în
domeniul doctrinar, al strategiei militare şi tacticii, în general (dar nu întotdeauna), ca urmare a
schimbărilor/evoluţiilor în domeniul tehnologiei militare. Odată cu aplicarea acestui concept, apare
necesitatea reconsiderării tuturor teoriilor militare existente şi a căilor de tranziţie către un nou mod
de ducere a acţiunilor militare. De exemplu, introducerea prafului de puşcă şi a armelor de foc a
condus la sfârşitul întrebuinţării în luptă a formaţiilor concentrate de trupe cu soldaţi „pedeştri”,
folosite deja de secole. Noile tipuri de formaţii întrebuinţate în luptă au condus la noi tipuri de
organizaţii militare, tactici, doctrine şi strategii militare. Cavalerii în armură au dispărut de pe
câmpul de luptă făcând loc artileriei; infanteriştii au fost înzestraţi cu noi tehnologii – armele de foc.
Arta militară, înţeleasă ca filosofie a războiului, care cuprinde deopotrivă ştiinţa războiului –
polemologia -, practica războiului (lupta armată) şi arta strategică (arta conceperii şi conducerii
acţiunii militare), nu se schimbă atât de uşor. Principiile generale ale confruntării militare sunt
aproape neschimbate de sute şi chiar de mii de ani, iar inteligenţa comandanţilor, experienţa lor,
capacitatea creatoare a comandamentelor, priceperea de a valorifica condiţiile concrete (în funcţie
de informaţiile de care dispun, de tehnologie, de cantitatea şi calitatea forţelor şi de alte
determinări), inspiraţia momentului, curajul de a lua decizii asimetrice vor fi totdeauna factori de
surprindere, imposibil de pus în ecuaţie, de calculat, de prevăzut. Teoria haosului se aplică foarte
bine şi în domeniul confruntării armate. Dar nici ecuaţiile neliniare – cele care modelează
determinismul complex, de tip haotic – nu vor putea vreodată surprinde, în totalitatea şi diversitatea
ei, capacitatea creatoare a omului, infinitele lui posibilităţi de a pune în mod ingenios în operă o
decizie sau alta.
Determinările însă rămân, ele constituie spaţiul de mişcare, cadrul, legea şi condiţionările în
bifurcaţii7, iar tehnologia este totdeauna izvorul şi substanţa acestora.
Unii specialişti consideră, potrivit raportului special al lui Lothar Ibrügger8, că în lume au
avut loc doar trei revoluţii (agrară, industrială şi informaţională), iar alţii cred că numărul
revoluţiilor se poate ridica la cifra paisprezece. Şi chiar dacă ar fi aşa, inovaţia tehnologică nu ar fi
suficientă pentru a genera o revoluţie. De la descoperirea prafului de puşcă, spre exemplu, la
aplicarea lui efectivă au trecut cinci secole. Impactul tehnologiei asupra fizionomiei teatrului de
război cunoaşte o evoluţie în progresie geometrică, dar va veni ziua când un astfel de impact va fi
instantaneu.
În ceea ce priveşte însă influenţa tehnologiei asupra artei militare, trebuie să se facă
distincţie între schimbarea (revoluţionarea) principiilor şi adaptarea rapidă a structurilor (strategia
forţelor şi strategia mijloacelor) şi a acţiunilor (strategia opera-ţională) la noile posibilităţi.
Pe mare, introducerea armelor de foc a condus la schimbări fundamentale în modul de
ducere a luptei, de la abordaj şi luptă corp-la-corp, ca forme decisive ale luptei, până la distrugere
de la distanţă cu ajutorul artileriei. Această schimbare, de la luptă apropiată la luptă de la distanţă na fost recunoscută foarte bine iniţial. Pe timpul înfrângerii Armadei spaniole (1588), spaniolii si-au
menţinut conceptul de ducere a luptei apropiate, cu abordajul navelor inamice într-o acţiune
concentrată, executată cu rapiditate şi prin surprindere. Englezii, cunoscând superioritatea numerică,
∗
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Sistemul, dezvoltându-se într-o anumită direcţie, datorită variaţiei condiţiilor iniţiale, în funcţie de împrejurări şi de
numeroase alte cauze, se comportă aleatoriu în bifurcaţii; nu se poate calcula cu precizie direcţia în care va evolua, dar
această direcţie va fi extrem de importantă până în bifurcaţia următoare. Această aserţiune dovedeşte imposibilitatea
prevederii exacte a evoluţiei unui sistem şi cu atât mai mult a unui sistem acţional militar (cf. Mureşan, M., Văduva,
Gh., Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale, Bucureşti, 2004, p.227).
8
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capacitatea de navigaţie şi abilitaăţile superioare de luptă apropiată ale spaniolilor, au păstrat
distanţa faţă de navele inamice, distrugându-le cu focul artileriei cu bătaie mare.
Introducerea artileriei pe navele de luptă a condus atât la modificarea design-ului navelor,
cât şi a modului de întrebuinţare în luptă a acestora. În consecinţă, forţele navale au adoptat metode
de concentrare a puterii de foc în spaţiul maritim şi de introducere a unui „aliniament de luptă”,
oarecum similar celor utilizate în lupta terestră. În prezent încă există nave de luptă care folosesc
puterea de foc executat de la distanţă, însă folosind noi tehnologii şi fără existenţa unor aliniamente
de luptă formal delimitate.
Modificările conceptuale privind ducerea luptei de la distanţă cu ajutorul artileriei nu au
apărut peste noapte. Abordajul şi lupta corp-la-corp au fost considerate iniţial ca şi elemente
complementare focului artileriei şi au fost întrebuinţate încă mulţi ani după aceea. Deşi abordajul şi
lupta corp-la-corp ar mai putea fi întâlnite şi astăzi, ca forme de luptă la nivel tactic, este exclus ca
acestea să mai poată determina deznodământul angajării în luptă a unei flote navale. Pătrunderea
prin forţă şi copleşirea numerică a adversarului au dispărut ca forme ale luptei navale, chiar dacă
reapăruseră ca urmare a succesului bătăliei de la Lissa (1866).
Dezvoltarea ulterioară a armelor de foc cu repetiţie şi a armamentului automat a contribuit
ulterior la o nouă RAM privind întrebuinţarea forţelor terestre – renunţarea la aliniamentele de
contact şi înlocuirea acestora cu atacuri scurte şi rapide ale infanteriei, la nivel tactic şi forme de
manevră. Noile sisteme de armamente au dus la creşterea dimensiunii spaţiale şi temporale a luptei,
cu implicaţii privind creşterea nivelului de sprijin logistic şi îmbunătăţirea planificării. Germania
Imperialistă a încercat să folosească în favoarea sa această RMA realizând dominaţia asupra
Europei cu ajutorul planului Schlieffen, pornind de la premisa ducerii unor războaie scurte, cu
bătălii rapide, dar decisive. Această încercare a rămas doar „pe hârtie”, Germania ducând mai
degrabă războaie convenţionale, decât un război rapid de anihilare, pe timpul celor două conflagraţii
mondiale.
Pe mare, introducerea artileriei, propulsiei cu abur, blindajului, sistemelor moderne de
comunicaţii, au contribuit la noi moduri de întrebuinţare în luptă a flotelor navale, dar toate acestea
nu au constituit o nouă „revoluţie în afacerile militare”. Au apărut noi tipuri de nave de război, cu
un potenţial de luptă care depăşea cu mult tonajul nominal al acestora – conducând la apariţia
teoriei noii şcoli franceze (jeune école) a forţelor cu capabilităţi reduse/limitate. Noul design şi noile
capabilităţi ale anumitor nave, cum ar fi HMS Dreadnought puteau anihila întregi flote naţionale.
Flotele puteau fi concentrate mult mai rapid în zone de efort, în scopul realizării unor angajamente
decisive. Forţele navale au început să fie din ce în ce mai puţin influenţate de condiţiile meteo pe
mare şi puteau naviga acolo unde era nevoie şi nu doar acolo unde vântul era favorabil.
Introducerea motoarelor cu aburi pe nave puteau afecta manevra formaţiilor de nivel strategic ale
forţelor terestre9.
În ciuda tuturor infuziilor de tehnologie, forţele navale au continuat să fie destul de greoaie
din punct de vedere al manevrei, cu menţinerea aliniamentelor de contact şi a duelurilor de artilerie.
Bătălia pentru Jutland (1916), a rămas un model de studiu pentru colegiile navale între cele două
conflagraţii mondiale, pentru că războiul pe mare nu s-a schimbat fundamental. În concluzie, orice
„revoluţie în afacerile militare” privind întrebuinţarea forţelor terestre, nu a fost însoţită de
schimbări fundamentale ale modului de ducere a acţiunilor militare pe mare.
Folosirea întrunită a aeronavelor de luptă, tancurilor şi artileriei mobile a generat o nouă
„revoluţie în afacerile militare” în lupta terestră. Războiul – fulger (blitzkrieg 10 ) – o formă a
războiului de „manevră”, care a depăşit din punct de vedere strategic războiul poziţional, a creat
premisele teoriei conform căreia un război de anihilare rapidă poate fi practicat pe uscat. Deşi
9

Pe timpul primului război mondial, Franţa a transportat pe mare o jumătate de milion de militari şi 2.000 de civili,
pentru sprijin logistic. Aceasta adiţional celor două milioane de trupe ale SUA transportate pe mare din America de
Nord.
10
Blitzkrieg (termen din germană, care însemnă efectiv război fulger) este numele comun sub care este cunoscută o
doctrină militară care constă dintr-o ofensivă militară generalizată precedată de atacuri aeriene şi bombardamente
masive urmate de atacuri foarte rapide purtate de forţe mobile care atacă variat şi prin surprindere pe un front larg, dar
şi în adâncimea teritoriului advers pentru a nu da timp inamicului de a se apăra sau regrupa coerent.
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Germania nazistă a reuşit iniţial şi în multe situaţii a continuat să aplice aceste principii (ale
blitzkrieg) la nivel operaţional şi tactic, a fost incapabilă să câştige un război convenţional de mare
amploare.
La sfârşitul celui de-al II-lea război mondial, forţele militare aliate au fost angajate simultan
în multiple acţiuni de luptă de nivel strategic pe mai mult de un teatru de operaţii. Unul din cele mai
ilustrative exemple ale „războiului - fulger” (blitzkrieg) a fost campania sovietică de anihilare din
Manciuria, când s-au realizat ritmuri de înaintare greu de imaginat de 40-50 km/zi, în unele zile
chiar 90-100 km/zi11. Această campanie a devenit ulterior un „model” privind tipul de „războifulger” de manevră pe care Vestul considera că forţele din fostul tratat de la Varşovia l-ar fi putut
planifica şi desfăşura împotriva NATO.
Şi pe mare s-a derulat o „revoluţie în afacerile militare” în paralel cu dezvoltările de tip
blitzkrieg pe uscat, dar nu exact la acelaşi nivel. O dezvoltare comparabilă cu blitzkrieg a constat în
realizarea unei forţe mobile de portavioane însoţite de sprijinul logistic adecvat. Aceste forţe au fost
capabile să acopere mari suprafeţe maritime, patrulând oceanele în căutarea flotelor inamice, ce
puteau fi angajate în luptă din aer sau sub apă, la mari distanţe faţă de flota proprie. În mod
alternativ, grupuri navale de luptă puteau fi formate pentru a penetra apărarea navală a inamicului,
ca formă de război „de manevră”, cu depăşirea / ocolirea punctelor defensive de rezistenţă. Bătăliile
navale în aliniament cu folosirea manevrelor de suprafaţă au luat sfârşit în strâmtoarea Surigao pe
timpul bătăliei din Golful Leyte (octombrie 1944). Artileria navală a cedat prioritatea avioanelor de
luptă şi rachetelor. Acţiunile de luptă navale au suferit în final modificări, de la duelul de artilerie
executat de pe aliniamente de luptă, la o formă mult mai complexă de război, cu folosirea
combinată şi manevrieră a diferitelor tipuri de arme.
Cea mai recentă „revoluţie în afacerile militare” a avut loc odată cu „asocierea” focoaselor
nucleare cu sisteme purtătoare intercontinentale. Ca urmare a acumulării masive de armament
nuclear, la jumătatea anilor ’50 forţele nucleare au înlocuit forţele terestre – ca armă decisivă a unei
eventuale conflagraţii. În SUA, Administraţia Eisenhower a folosit apariţia armelor nucleare ca
justificare pentru transformarea forţelor armate – „New Look” – o reducere necesară a
capabilităţilor militare convenţionale ce a avut loc în anii 1980. În mod similar, NATO a hotărât să
nu crească nivelul forţelor convenţionale terestre ca şi contrapondere la forţele Tratatului de la
Varşovia, datorită potenţialului nuclear existent.
„Revoluţia în afacerile militare” de după război a forţat naţiunile să-şi reevalueze în mod
fundamental teoriile militare existente. Au fost specialişti care au considetat că un conflict nuclear
nu putea fi război în sens Clausewitzian pentru că nu va exista niciodată un scop politic care să le
justifice. Alţii au pus sub semnul întrebării necesitatea existenţei unei „strategii de încetare a
războiului” pentru că un război nuclear ar fi fost iraţional şi ca urmare, lipsit de orice fundament,
chiar teoretic. Au fost opinii în dezacord, având ca argument faptul că toate războaiele în viitor între
puterile nucleare vor fi în mod automat războaie nucleare chiar dacă armele nucleare nu au fost
folosite deocamdată. În consecinţă, existenţa armelor nucleare a impus necesitatea existenţei unor
politici, strategii şi doctrine referitoare la descurajarea întrebuinţării acestora pe timpul fazei iniţiale
/ convenţionale ale unui viitor război.
În ţările membre ale fostei uniuni sovietice a existat o vastă literatură legată de conceptul de
„revoluţie în afaceri militare”, iniţiată la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Aceasta s-a
datorat în mare parte faptului că fosta armată sovietică era de mari dimensiuni şi trebuia
restructurată pentru a putea duce acţiuni militare în noile condiţii tehnologice. De exemplu, în 1946,
încă existau în armata sovietică peste 1 million de cai, în condiţiile în care era şarjelor de cavalerie
se încheiase de mult. Termenul de „revoluţie în afaceri militare” a fost selectat ca slogan al
partidului comunist pentru a explica schimbările în modul de ducere a acţiunilor militare impuse de
cerinţele erei nucleare12. În perioada 1960-1980, o serie întreagă de broşuri au fost emise de către
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Gl.lt. P.A. Zhilin, Istoria Artei Militare, Moscova, 1986, p.233.
Harriett şi William F.Scott, Forţele armate ale uniuniii sovietice, Editura Westview Press, 1984, p.48.
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forţele armate sovietice pentru a explica modul în care acest proces de schimbare va afecta fiecare
gen de armă şi categorie de forţe armate.
Adiţional conceptului RAM specific erei nucleare, teoreticienii sovietici susţineau că acesta
este într-o continuă evoluţie, ca urmare a introducerii radioelectronicii si ciberneticii. În ultimii ani
de existenţă a uniunii sovietice, exista îngrijorarea că noile progrese tehnologice vor permite
armamentelor convenţionale să îndeplinească misiuni şi să lovească ţinte alocate de obicei
armamentelor nucleare, dezvoltări ce vor conduce la o nouă „revoluţie în afaceri militare”.
O serie de discuţii au avut loc pe marginea conceptului RAM, cu accent pe aspectele tehnice
ale acestei revoluţii13. De exemplu, o schimbare a conceptelor a avut loc odată cu introducerea
tehnologiei „stealth” în mediul de luptă aerian. Invizibilitatea a permis o schimbare, de la apărarea
activă la cea pasivă, individuală a aeronavelor de luptă. Datorită costurilor ridicate ale
echipamentelor şi a numărului relativ redus de platforme înzestrate cu această capabilitate, a apărut
necesitatea unei precizii şi mai mari în lovirea ţintelor. Având această capabilitate, de a folosi
pentru lovirea ţintelor armamente convenţionale cu un grad foarte mare de precizie putem considera
că ne aflăm în faţa unei „contrarevoluţii în afacerile militare”, în care armele nucleare pot fi
înlocuite cu încărcături de luptă clasice dar de mare efect/precizie, unele putând fi lansate către ţintă
cu ajutorul sistemelor fără pilot. Apariţia acestui tip de capabilităţi generează schimbări doctrinare
majore, schimbări drastice în sfera organizaţională militară şi schimbări programatice.
I. Modelul general al RAM
Modelul general se referă la faptul că schimbările tehnologice trebuie să fie însoţite de
schimbări/adaptări doctrinare şi organizaţionale. Una din abordările comune referitoare la RAM,
este ca pe baza noilor oportunităţi tehnologice din industrie sau comunitatea ştiinţifică/de cercetare,
sectorul militar să treacă la dezvoltarea de noi capabilităţi şi implicit doctrine pentru dezvoltarea
acestora14. Ca urmare a acestor noi oportunităţi tehnologice, schimbări fundamentale au avut loc în
teoria şi natura conflictelor armate, implicând adoptarea de noi strategii, doctrine şi tactici.
Un exemplu clar de progres tehnologic care a condus la schimbări conceptuale şi la o
„revoluţie în afacerile militare” este cel legat de introducerea artileriei pe nave. Artileria navală a
schimbat fundamental natura războiului pe mare, de la lupta apropiată la lupta de la distanţă. Ca o
consecinţă ulterioară, forţele navale au renunţat la încadrarea posturilor cu recruţi pe bază de
voluntariat, în favoarea militarilor profesionişti. Renunţarea la conscripţie şi posibilitatea utilizării
duale a navelor de război şi navelor comerciale a reprezentat o schimbare conceptuală semnificativă
a modului de ducere a acţiunilor militare pe mare15. Toate aceste evenimente au fost generate de noi
oportunităţi apărute ca urmare a evoluţiilor tehnologice.
„Revoluţiile în afacerile militare” au condus, de asemenea, la modificări organizaţionale. În
antichitate, principalele genuri de armă ale forţelor luptătoare includeau infanteria, carele de luptă,
trupele însoţite de elefanţi şi cavaleria16. Infanteria şi-a demonstrat superioritatea şi în final cele
două genuri de armă „exotice” au dispărut din compunerea forţelor terestre. Cavaleria, deşi mult
mai puţin numeroasă decât infanteria, a constituit un gen de armă decisiv. În timp, aceasta a devenit
o armă de sprijin, fiind înlocuită ulterior de blindate.
Odată cu derularea „revoluţiei în afacerile militare” pe mare, prin introducerea mijloacelor
de artilerie pe navele existente, forţele navale au fost în măsură să preia şi alte misiuni iar flotele au
fost reorganizate şi resubordonate conform noilor configuraţii naţionale de comandă şi control17. O
13

Col (r.). David Jablonsky, Doctrina militară a SUA şi revoluţia în afacerile militare, revista Parameters, nr.3/1994,
pp.18-36.
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antreprenori şi luptători. Ei s-au răspândit ulterior în Franţa, Spania, Alsacia şi Elveţia. Dispariţia condotierilor s-a
produs ca urmare a armatelor permanente de mercenari şi nu ca urmare a apariţiei vreunei noi tehnologii. A se vedea,
Karl von Klausewitz, „Despre Război”, editura Antet, 2006, p.377.
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parte a flotei a rămas subordonată comandanţilor forţelor terestre, cu nevoi de sprijin al flancurilor
„expuse maritim”. O altă parte a flotei, în care au fost integrate inclusiv forţe terestre, a fost
organizată ca forţă expediţionară, care să acţioneze în zone îndepărtate, în afara graniţelor proprii. O
parte a forţelor a fost dedicată pentru misiuni de interzicerea unor linii de comunicaţii maritime ale
adversarului iar altele pentru protecţia liniilor de comunicaţii maritime proprii. Majoritatea forţelor
navale au fost destinate pentru lupta cu inamicul, pe mare.
Odată cu trecerea la întrebuinţarea întrunită a aeronavelor de luptă, tancurilor şi artileriei
mobile s-au constituit noi tipuri de unităţi ale forţelor terestre, având la bază doctrina ,,războiului
fulger”.18 Au apărut astfel infanteria mecanizată şi aviaţia ca sprijin nemijlocit al blindatelor. Ca
urmare a introducerii în înzestrare a rachetelor balistice cu bătaie mare şi a armelor nucleare, unele
ţări şi-au costituit categorii de forţe independente care să opereze cu aceste noi tipuri de armamente.
În ţările care nu şi-au costituit categorii de forţe independente, lanţul operaţional de comandă pentru
întrebuinţarea armelor nucleare s-a realizat distinct şi separat de cel al forţelor convenţionale şi noi
clase de sisteme de armamente au fost create ca purtătoare ale acestor noi tipuri de arme. Pentru
prima dată, forţele navale (care au avut în înzestrare aceste tipuri de arme), au devenit capabile să
atace în mod direct centrele de gravitate ale puterilor continentale şi să determine astfel, în mod
decisiv, deznodământul unui război global.
II. Dezvoltarea inadecvată a doctrinelor militare
poate conduce la blocarea ,,revoluţiei în afacerile militare”
Există deja suficiente exemple/studii de caz, care demonstrează că au fost numeroase
oportunităţi pentru “revoluţii în afacerile militare”, care s-au pierdut atunci când noi tehnologii au
fost disponibile dar doctrinele militare au rămas în urmă. Acest lucru demonstrează nevoia unei
strânse legături între dezvoltarea tehnologică şi cea doctrinară.
De exemplu, există cazul Armatei Franceze care nu a reuşit să implementeze cu succes
mitraliera Montigny (inventată în Belgia şi dezvoltată ulterior în Franţa), pentru prima dată folosită
în Războiul Franco-Prusac din 1870-1871 19 . Chiar dacă această mitralieră era mai eficientă pe
câmpul de luptă şi avea putere de foc mai mare decât puşca, introducerea ei nu a reuşit să întoarcă
soarta luptei în favoarea Franţei.20 Chiar dacă, introducerea mitralierei ar fi putut schimba lupta în
favoarea Franţei, rezultatele folosirii iniţiale a acesteia au fost ineficiente. În schimb, mitraliera ca
nouă armă a fost asimilată cu rezultate pozitive de către forţele terestre germane şi ruse, Germania
reuşind să folosească acest progres tehnologic pentru a dezvolta o nouă doctrină militară de succes.
Exemple similare sunt cele ale întrebuinţării întrunite a blindatelor, aviaţiei, artileriei mobile
şi a staţiilor radio – ca puternice instrumente ale războiului de manevră (blitzkrieg), sau cel al
rolului îndeplinit de către portavioanele rapide, pe mare. Numai oportunităţile tehnologice - în mod
singular, nu pot constitui ,,revoluţii în afacerile militare”; aceste RAM au avut loc numai atunci
când ambii factori – tehnologia şi dezvoltarea doctrinară – au fost luaţi în considerare simultan.
III. Schimbări conceptuale
Au existat, de asemenea, schimbări majore mai puţin dramatice în modul de ducere a luptei
ce nu îndeplinesc criteriul de ,,revoluţie în afacerile militare”, dar care totuşi au fost semnificative.
Aceste schimbări majore referitoare la modul de ducere a luptei, sunt mai corect denumite ca fiind
schimbări conceptuale şi vor fi descrise în continuare. Am considerat că o schimbare conceptuală
18

Gl.col. N.A. Lomov, Progresul tehnico-ştiinţific şi revoluţia în afacerile militare, US Government Printing Office,
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NordAtlantică poate lupta cu efective inferioare numeric şi poate fi victorioasă în Europa Centrală fără
întrebuinţarea armelor nucleare? [ NATO under attack: Why the Western Alliance can fight outnumbered and win in
Central Europe without Nuclear Weapons ], Duke University Press, 1984, pp.12-16.
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Armate Franceză a eşuat în elaborarea unei doctrine eficiente, sau testarea diferitelor tactici de întrebuinţare în luptă a
noii arme. Mai mult decât atât, mitraliera [la mitrailleuse], a intrat iniţial în dotarea unităţilor de artilerie, unde era
privită mai degrabăca o armă cu bătaie scurtă, extrem de vulnerabilă contraloviturii de artilerie executată de bateriile
inamice.
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este o schimbare importantă în politica militară, strategie, doctrină sau tactică, dar care nu
afectează fundamental natura modului de ducere a luptei.
Unele schimbări conceptuale au legătură directă cu ,,revoluţia în afacerile militare” în
derulare. De exemplu, odată cu introducerea avioanelor moderne cu sisteme de lansare/
bombardament de înaltă precizie, nu a mai fost nevoie de capabilităţile sau doctrina privind
folosirea formaţiilor numeroase de bombardiere pentru atacul localităţilor, aşa cum era în al doilea
război mondial. Această schimbare conceptuală în bombardamentul strategic nu a fost suficient de
semnificativă pentru a reprezenta o ,,revoluţie în afacerile militare”, dar totuşi a fost importantă.
Schimbarea conceptuală în domeniul bombardamentului s-a datorat atât îmbunătăţirii sistemelor
convenţionale de lansare/bombardament (creându-se capabilitatea ca un singur avion să poată
executa mai multe lovituri precise), dar şi ideii conform căreia bombardamentul aerian strategic cu
întrebuinţarea armelor nucleare nu necesită un sistem de lansare/bombardament foarte precis.
Odată cu ,,revoluţia în afacerile militare” ca urmare a apariţiei armelor nucleare, unele
naţiuni au decis să renunţe la bombardierele cu echipaj uman şi să utilizeze în locul acestora noile
sisteme de rachete cu rază mare de acţiune. Renunţarea la bombardierele cu echipaj uman a
determinat necesitatea elaborării unei noi doctrine militare la nivel strategic pentru îndeplinirea
obiectivelor strategice. Schimbarea conceptuală prin care s-a renunţat la bombardamentul cu echipaj
uman şi s-a trecut la cel bazat pe rachete cu rază mare de acţiune s-a datorat atât ,,revoluţiei în
domeniul militar”, cât şi îmbunătăţirii esenţiale a sistemelor de apărare antiaeriană.
Propulsia nucleară, un produs al RAM nucleare, a determinat noi oportunităţi pentru crearea
de echipamente mai rezistente şi ,,invizibile” pentru radare, făcând posibilă instalarea rachetelor cu
încărcătură nucleară cu rază mare de acţiune pe submarine. În schimb, această schimbare
conceptuală a făcut posibil ca forţele navale să poată influenţa în mod hotărâtor rezultatele luptei,
prin lovituri decisive şi ameninţarea cu aceste lovituri.
,,Revoluţia în afacerile militare”, ca urmare a apariţiei armelor nucleare a produs alte
schimbări concomitente în conceptele existente, cum ar fi: modalitatea ideală de apărare a Europei,
realizarea obiectivelor strategice împotriva centrelor de gravitaţie îndepărtate şi angajarea la nivel
tactic în lupta maritimă. Uniunea Sovietică, şi apoi NATO au considerat ,,revoluţia nucleară în
afacerile militare” ca fiind un succes, permiţând îndeplinirea obiectivelor strategice cu un cost mai
redus, fapt ce a condus la adoptarea conceptului ce vizează optimizarea raportului cost/rezultat.
Analizele de tip cost/rezultat au dominat planificarea occidentală pe timpul Războiului Rece.
Concomitent cu nenumăratele modificări conceptuale apărute ca urmare a sfârşitului Războiului
Rece, a luat naştere un alt concept: afordabilitatea este la fel de importantă ca şi capabilitatea
militară.
Până în prezent naţiunile au întâmpinat, restricţii bugetare severe şi au reuşit să fie în acelaşi
timp inovative, dar să şi producă echipamente militare sofisticate; în acest sens, Germania este un
exemplu elocvent pentru perioada interbelică. Dezvoltarea doctrinară şi tehnologică a continuat în
S.U.A. chiar şi pe timpul Marii Recesiuni Economice. Cu alte cuvinte, afordabilitatea nu trebuie să
stopeze creativitatea. Nu există nici un motiv pentru care eforturile pentru creşterea eficienţei să nu
fie luate în considerare pe timpul perioadelor de austeritate fiscală sau al ,,revoluţiilor în afacerile
militare”.
Alte schimbări conceptuale după război, cum ar fi introducerea masivă a motoarelor cu
reacţie în cadrul forţele aeriene, nu au fost neapărat produse ale ,,revoluţiei nucleare în afacerile
militare”, şi nu au avut o importanţă covârşitoare pentru a reprezenta ele însele ,,revoluţii în
afacerile militare”. De exemplu, introducerea motorului cu reacţie a determinat creşterea vitezei
avioanelor, care, la rândul ei, a determinat reducerea timpului de luare a deciziei. Această schimbare
conceptuală a avut un impact enorm asupra aviaţiei, dar nu suficient de mare pentru a genera o
,,revoluţie în afacerile militare”.
IV. Schimbări conceptuale în domeniul naval
După încheierea Războiului Rece, reducerile cheltuielilor militare au condus la o schimbare
a conceptului existent ,,flotă contra flotă” cu ,,flotă contra ţărm”. Cel mai important mesaj conţinut
579

în expresia ,,...De pe mare” este acela că începând de atunci, Marina S.U.A. este folosită în cadrul
grupărilor de forţe pentru operaţiuni întrunite în anumite operaţii regionale majore, mai mult decât
ca forţă semi-independentă într-un război convenţional global. Această modificare conceptuală în
Forţele Navale a determinat înlocuirea principiului angajării directe în luptă a flotelor cu cel al
proiecţiei forţei pe ţărm, şi au fost înfiinţate structuri de comandă care să analizeze implicaţiile
acestor schimbări doctrinare. Marina Militară a S.U.A. şi Corpul Puşcaşilor Marini au publicat o
lucrare doctrinară centralizată, inter-categorii de forţe, denumită Naval Warfare – NDP 1. 21
Ca noutate doctrinară, forţele navale vor fi organizate în funcţie de misiunea ce o primesc,
ceea ce favorizează lupta ofensiva şi manevra. De asemenea, concepte referitoare la operaţiunile de
parteneriat ale forţelor navale în operaţii multinaţionale şi în cadrul grupărilor de forţe pentru
operaţiuni reprezintă un alt exemplu de schimbare conceptuală majoră.
În momentul în care noul submarin de atac al SUA a fost conceput ca alternativă la Seawolf
SSN-1, directivele de planificare au evidenţiat faptul că este importantă realizarea capabilităţii, dar
mai important este costul de realizare al acesteia. Similar, avionul nedetectabil al forţelor navale a
suferit, parţial, datorită limitării costurilor impuse de acest nou concept, neţinându-se cont de
capabilitatea pe care A-12 ar fi oferit-o forţelor navale. Ca lecţie învăţată şi pentru forţele armate ale
României, rezultă trebuie puse la dispoziţie resursele necesare dacă se doreşte crearea unor
capabilităţi moderne. Ca urmare intenţia de declanşare a unor programe de înzestrare strategice
pentru care să se găsească alte soluţii de finanţare în condiţiile unor bugete limitate pentru a înlocui
vechile echipamente, nu poate decât să confirme aceste principii.
V. Probleme legate de modelul existent
al ,,revoluţiei în afacerile militare”
O examinare minuţioasă a exemplelor istorice legate de ,,revoluţia în afacerile militare”
sugerează faptul că modelul conform căruia tehnologia este factorul primordial care contribuie la
,,revoluţia în afacerile militare” este inadecvat. În anumite cazuri, introducerea unei noi tehnologii
nu a fost imediat recunoscută ca factor determinant al unei ,,revoluţii în afacerile militare” sau al
apariţiei unei noi doctrine. Un exemplu clasic îl reprezintă eşecul cavaleriei şi al infanteriei din Evul
Mediu de adaptare la lupta cu armele de foc.22 Introducerea armelor de foc nu a fost recunoscută
iniţial ca fiind o ,,revoluţie în afacerile militare”. Au fost necesare aproximativ patru secole pentru
ca acestea să fie perfecţionate îndeajuns, astfel încât să reprezinte o reală ,,revoluţie în afacerile
militare”.23
În Evul Mediu, infanteriştii şi-au pierdut treptat abilitatea de a lupta ca un colectiv unit, fiind
mai puţin efectivi decât cavaleria. Infanteria a fost, continuu, în căutarea unei soluţii pentru a-şi
menţine supremaţia în faţa cavaleriei. Folosirea iniţială a armei de foc de către infanterişti şi
cavalerie nu a cauzat imediat o schimbare majoră în ceea ce priveşte modul de ducere a luptei.
Cofederaţia elveţiană a descoperit, în schimb, că infanteriştii puteau contracara cavaleria, aducând
îmbunătăţiri formaţiilor tactice de luptă. Pe scurt, a fost găsită o soluţie doctrinară pentru
contracararea ameninţării cavaleriei.
Cavaleria a început să fie contracarată de către infanterie prin adoptarea formaţiilor în formă
de falangă macedoniană; chiar dacă aveau în dotare armament la fel de vechi – suliţe foarte lungi –
infanteriştii au reuşit să reziste cu succes cavaleriei. Pedeştrii blocau caii, şi atacau cu armele din
dotare, cavaleria fiind nevoită să descalece şi rămânând astfel fără avantajul iniţial şi vulnerabilă în
faţa pedeştrilor.24 Aceste schimbări tactice doctrinare au făcut posibilă surclasarea cavaleriei, chiar
dacă se presupune că apariţia armelor de foc a determinat renunţarea la cavalerie.
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Concluzia reieşită din studiul epocii cavaleriei este că o doctrină militară îmbunătăţită nu
necesită neapărat şi o transformare tehnologică. Un potenţial de luptă superior poate fi obţinut prin
perfecţionarea modului de luptă folosind capabilităţile şi procedurile existente, sau chiar cele
învechite. În final au fost înţelese rolul şi performanţele armelor de foc, fapt ce a determinat
modificarea fundamentală a modului de ducere a luptei, astfel producându-se o ,,revoluţie în
afacerile militare”.
În acel moment, modificarea conceptuală nu trebuia să vină neapărat din dezvoltarea
tehnologică, lucru demonstrat de faptul că pedestrimea a învins cavaleria folosind tehnici şi
armament învechite. De asemenea, re-apariţia minelor marine de contact nesofisticate a readus în
atenţia Forţelor Navale necesitatea contracarării acestora – o modificare conceptuală fiind aceea că
de această dată Forţele Navale trebuiau să se concentreze foarte atent asupra unei ameninţări
tehnologice inferioare.
Există, în prezent, capabilităţi şi tehnologii învechite ce pot fi folosite în războiul modern?
Nu ar fi posibil ca aceste metode ,,depăşite” de ducere a luptei să dea naştere unei noi ,,revoluţii în
afacerile militare”? Dacă ameninţările din partea grupărilor armate non-statale vor continua, cât de
eficiente vor mai fi teoriile existente referitoare la modul de ducere a luptei? Dacă suntem puşi în
situaţia de a ne confrunta cu o formă de război fundamental nouă, nu suntem, oare în faţa unei
,,revoluţii în afacerile militare”?
Chiar dacă acceptăm rolul covârşitor al tehnologiei în declanşarea unei ,,revoluţii în afacerile
militare”, tehnologiile noi nu trebuie neapărat să fie dezvoltate prin cercetări independente, cu costuri
suportate de fiecare domeniu în parte. Putem şi trebuie să împrumutăm din tehnologiile dezvoltate de
către alţii, cum ar fi tehnologiile dezvoltate de către o armă combatantă în folosul alteia, sau de către o
naţiune în favoarea alteia. Ar trebui, de asemenea, ca în acelaşi scop să consultăm şi doctrinele altor
tipuri de forţe. Se pare că adepţii curentului actual în ceea ce priveşte conceptul de ,,revoluţie în afacerile
militare” sugerează nevoia de a dezvolta noi programe majore de cercetare în domeniile în care
conceptele existente pot fi suficiente, dacă ar fi aplicate într-o modalitate complet nouă.
De exemplu, doctrina bombardierului ,,invizibil” modern se poate baza pe doctrina privind
angajarea în luptă a submarinelor de cercetare şi de atac. Prin similitudine, submarinele moderne
pot învăţa din doctrina şi nevoia de perfecţionare tehnologică a infanteriei, pentru planificarea
operaţiilor desfăşurate la limita superioară a suprafeţei apei. În momentul în care Karl von
Clausewitz a declarat că mijloacele de protecţie a liniilor lungi de comunicaţii sunt foarte limitate, a
luat în considerare o soluţie standard pentru această problemă în ceea ce priveşte domeniul naval –
convoiul.25 Poate Clausewitz s-a folosit în cercetările sale de studiile asupra modelelor navale. În
concluzie, decât să-şi concentreze atenţia în laboratoare pe tehnologii de ultimă oră, categoriile de
forţe ar putea mai bine să beneficieze de rezultatele tehnologiei dezvoltate în alte domenii.
Concentrându-şi atenţia pe tehnologii neexploatate, naţiunile ar putea să rateze întregul ciclu
de dezvoltare, astfel evitând nevoia de a-şi dezvolta propria ,,revoluţie în afacerile militare” bazată
pe tehnologie. De exemplu, a existat un soi de ,,împrumut” de tehnologie americană ce a stimulat
,,revoluţia sovietică în afacerile militare”, constând în imbinarea sistemelor de lansare cu rază lungă
de acţiune şi a încărcăturii nucleare. Mai departe, nu este clar dacă structura militară poate evolua
de la o formă de bază a modului de ducere a luptei, fără a trece prin nivelul următor. Ar fi putut
evolua lupta navală de la stadiul de abordaj şi lupta apropiată, direct la grupări de luptă rapide, fără
a trece, în prealabil de etapa în care se punea accent pe artilerie? Ar putea Forţele Navale să
evolueze de la lupta bazată pe tehnologie, direct la o luptă de generaţia a patra bazată pe idei26, fără
să treacă mai întâi de stagiul luptei bazate pe manevră?
Se poate avea în vedere şi premisa că naţiunile pot acţiona bazându-se pe tehnologiile noi şi
schimbările conceptuale, pentru declanşarea unor ,,revoluţii în afacerile militare”. Un studiu mai
detaliat al oprtunităţilor tehnologice indică modele alternative de comportament al naţiunilor.
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De exemplu, la mijlocul anilor 1930, Marina Imperială Japoneză a recunoscut că, în ciuda
eforturilor tehnologice şi industriale pentru dezvoltarea flotei, forţa proiectată a acesteia nu va putea
concura cu Marina S.U.A. într-o luptă decisivă pe mare – ambele părţi având prevederi doctrinare
diferite pentru lupta pe mare. De aceea, Marina Imperială Japoneză a pus accent pe dezvoltarea
tacticilor şi grupărilor specializate în lupta pe timp de noapte, care ar fi putut slăbi flota americană
din Pacific, astfel încât lupta pe timpul zilei următoare ar fi fost decisivă.27
În acest caz, o ameninţare tehnologică a fost întâmpinată cu o soluţie doctrinară (prin care s-au
negat, practic, noile tehnologii) şi nu cu una tehnologică. În realitate, Marina Imperială Japoneză a luptat
excepţional pe timp de noapte în cel de-al doilea război mondial, în mod frecvent depăşind Marina
S.U.A., până când americanii au câştigat supremaţia supravegherii radar. Totuşi, aceste acţiuni ale
japonezilor nu au fost suficiente pentru a contrabalansa avantajele pe care puterile aliate le-au avut în
războiul din Pacific.
Un alt exemplu este acela al dezvoltării de către Statele Unite a unor noi tehnologii ce
puteau fi folosite pentru îmbunătăţirea rachetelor nucleare cu rază lungă de acţiune: Soluţia Uniunii
Sovietice a fost aceea de a contracara noua tehnologie cu un protocol de control al armamentului. Sa evidenţiat acelaşi comportament şi în momentul în care Statele Unite au demarat Iniţiativa de
Apărare Stategică (Stategic Defence Initiative). Majoritatea naţiunilor au fost de acord ca războiul
biologic şi chimic să fie ţinut sub control şi să nu se folosească astfel de arme.
Un alt model de răspuns la noile tehnologii este acela de a le ignora. Nu întotdeauna
naţiunile, cu abilităţi clare de a participa la o ,,revoluţie în afacerile militare”, s-au implicat în astfel
de ,,revoluţii”. Suedia nu a fabricat încă arma nucleară, cu toate că are potenţialul de a deveni o
putere nucleară. 28
Există, de asemenea, exemple de ,,revoluţii în afacerile militare” ce nu au avut la bază noi
tehnologii. De exemplu, Napoleon Bonaparte a produs o modificare conceptuală majoră în modul
de ducere al luptei terestre, mobilizând cetăţenii să lupte pentru îndeplinirea unor idealuri, a unor
idei şi nu pentru bani.29 Trecerea la armatele numeroase a determinat o modificare în modul de
ducere al luptei terestre, prin faptul că s-a trecut de la ocuparea teritoriului inamic la înfrângerea
armatei inamice. Sub acest concept s-a luptat în cel de-al doilea război mondial, anumite platforme
economice ale inamicului fiind considerate ţinte militare de drept, prin faptul că întreaga naţiune
(inclusiv economia) era mobilizată pentru război.
A jucat tehnologia vreun rol în schimbarea conceptului de implicare a întregii naţiuni în
război? Cu siguranţă capabilităţile industriale moderne au fost create şi pentru un asemenea efort.
Sau tehnologia a reacţionat numai la un nou concept în modul de ducere a luptei? Cu certitudine,
tehnologia a făcut posibil atacul statului inamic, încluzând atât suprafaţa cât şi populaţia acestuia. În
acest context, se consideră că organizarea armatei lui Napoleon a fost o ,,revoluţie în afacerile
militare”. Nu sunt indicii că această ,,revoluţie napoleoniană în afacerile militare” a fost produsă de
tehnologie.
Există şi exemple în care tehnologia a oferit oportunităţi de dezvoltare a unor noi forme de
ducere a luptei, dar aceste tehnologii noi au fost împiedicate de faptul că s-au dezvoltat în afara
instituţiilor statului. Adeseori, în asemenea situaţii de noi viziuni ale spaţiului de luptă, susţinute de
persoane din afara instituţiilor statului, dezvoltarea tehnologică este înfrânată de către cei din
interiorul sistemului. Atunci când aceste idei nu sunt susţinute de către sistem, schimbările
conceptuale şi ,,revoluţiile în afacerile militare” au nevoie de mult mai mult timp pentru a fi
aplicate.
De exemplu, oportunităţile tehnologice oferite de motorul de avion radial, redus ca
dimensiuni şi greutate, nu au fost apreciate de către Marina Regală în perioada interbelică. Din
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această cauză, Marea Britanie şi, în special, Aviaţia Regală a suferit pierderi grele încă de la
începutul celui de-al doilea răzoi mondial. Întradevăr, nu la mult timp de la începutul celui de-al
doilea răzoi mondial, Marina Regală a schimbat conceptele de operaţii, bazându-se pe portavioane,
şi astfel, a modificat modul de ducere a luptei pe mare.
Pe de altă parte, acest motor a fost dezvoltat de Marina S.U.A., implementarea acestuia
determinând, în perioada interbelică, apariţia doctrinei referitoare la portavioane, astfel, reuşindu-se
surclasarea celorlalte state. În perioada 1920-1940, Marina S.U.A. a operat modificări în tactica
luptei navale, trecând de la lupta decisivă cu nave de luptă, la abilitatea de a angaja atât flota
inamică, cât şi de a ataca obiective terestre, cu ajutorul mijloacelor de luptă de pe portavioane.
Această schimbare a fost posibilă atât datorită noului tip de motor, cât şi datorită unor noi concepte
de operaţii, bazate pe poţenţialul aviaţiei de pe portavioane.30
Concluzia reieşită din studiul schimbărilor majore în domeniul militar este că rigiditatea
doctrinară poate avea o influenţă negativă asupra modului de interpretare, de către categoriile de
forţe, a noilor oportunităţi apărute în modul de ducere a luptei, oportunităţi oferite de o ,,revoluţie în
afacerile militare”.31 Unul dintre motivele pentru care organizaţiile deschise, adaptabile şi flexibile
pot depăşi tendinţa de a ocoli ideile noi, este acela că acestea au o viziune comună privind
îmbunătăţirea abilităţii de a atinge rezultatele dorite. De aceea, este necesar să descoperim relaţia
dintre doctrină şi noile tehnologii, care să creeze condiţiile producerii unei ,,revoluţii în afacerile
militare”.
VI. Necesitatea existenţei unor elemente teoretice în ceea ce priveşte
,,revoluţia în afacerile militare” şi modificările conceptuale
Din moment ce ,,revoluţiile în afacerile militare” şi modificările conceptuale nu apar
instantaneu, este nevoie de teorie pentru a fi exploatate. Poate că acum nu mai avem nevoie de
secole, dar, probabil, avem nevoie de decenii pentru a înţelege şi a pune în practică orice ,,revoluţie
în afacerile militare”, curentă sau viitoare. Teoria ,,revoluţiilor în afacerile militare”, precum şi a
modificărilor conceptuale, ar trebui să fie utilizată cel puţin pentru promovarea diferitelor
oportunităţi tehnologice în atenţia organizaţiilor birocratice existente. Categoriile de forţe ar trebui
să înţeleagă procesul general de transformare, precum şi rolul jucat de diverse organisme şi
organizaţii în acest proces.
Noua teorie va trebui să se adreseze şi cazurilor în care noile tehnologii sunt contracarate
numai de soluţii doctrinare, ceea ce nu face obiectul unei ,,revoluţii în afacerile militare” şi nici
chiar al unei modificări conceptuale. Deasemenea, ar trebui să se refere şi la cazurile în care
categoriile de forţe beneficiază de noile abordări şi de viziunile specialiştilor, referitoare la modul
de ducere a luptei. În acelaşi timp teoria ar trebui să integreze şi concluziile reieşite din studiile de
caz ale schimbărilor conceptuale ce nu au avut rezultatele scontate, în comparaţie cu ,,revoluţiile în
afacerile militare” ce s-au bucurat de succes.
Un exemplu/studiu de caz de schimbare conceptuală este cel al forţelor de submarine ale
SUA pe timpul celui de-al doilea război mondial. Deşi un grup de ofiţeri din această armă a explorat
concepte alternative specifice de întrebuinţare a submarinelor în operaţii, acestea au fost pregătite să
intre în luptă integrate în cadrul flotei, cu o doctrină prin care se presupunea că vor lupta numai cu
forţe combatante şi că adversarul pregătit pentru lupta antisubmarine este capabil să-i scufunde. Pe
timpul perioadei iniţiale ale războiului din Pacific, fiecare din aceste trei condiţii s-au schimbat.
Submarinele au operat independent, prin patrulare pe distanţe lungi şi în zone îndepărtate.
Ţintele pe care le-au urmărit au devenit cu precădere navele comerciale care nu puteau răspunde cu
foc. În final, capabilităţile antisubmarin ale adversarului nu erau atât de bune cât se presupunea şi
submarinele proprii au rezistat destul de bine atacurilor.
Ca urmare a acestor schimbări, submarinele au fost întrebuinţate într-o manieră pentru care
nu s-au pregătit înainte de război – cu îndrăzneală la suprafaţă pe timp de noapte, cu reluarea
imediată a atacurilor şi nu prin atac şi imersiune. Corpul ofiţerilor de pe submarine a trecut prin
30 Comandor Charles M.Melhorn, Two-Block Fox: The rise of the Aircraft Carrier, 1911-1929, Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1974.
31 Col.(r.) David Jablonsky, Doctrina militară a SUA şi Revoluţia în afacerile militare, revista Parameters, nr.3 (1994), p.33.
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tensiuni emoţionale majore, ofiţerii de comandă care nu s-au putut adapta noilor concepte
doctrinare fiind înlocuiţi.
Sunt 3 concepte majore care însoţesc o schimbare conceptuală în domeniul RAM:
1. ideea;
2. mesagerul (cel care promovează ideea);
3. persoana cu funcţie de decizie care va aproba dezvoltarea şi implementarea conceptelor.
Experienţa viceamiralului spaniol José de Mazarredo Salazar sugerează faptul că doar ideea
în sine nu este suficientă. De Mazarredo a fost autorul unei concepţii doctrinare excelente şi a
multor recomandări de îmbunătăţire a flotei spaniole, înaintea înfrângerii de la Trafalgar (1805).
Deşi de Mazarredo n-a fost niciodată înfrânt pe mare având credibilitatea unui războinic
experimentat, criticile sale referitoare la starea flotei şi la lipsa de pregătire pentru pentru luptă a
acesteia, cât şi îndrăzneala cu care punea la îndoială politica externă a Spaniei, au făcut ca toate
ideile sale bune să rămână în cărţile de istorie. În ciuda acestor bune intenţii şi idei, de Mazarredo na reuşit să aducă nicio îmbunătăţire potenţialului combativ al marinei Spaniole.32
Ca urmare, chiar în condiţiile existenţei unui personal extrem de pregătit la toate nivelurile,
cel mai frecvent climatul organizaţional şi poziţia în cadrul ierarhiei sunt cele care pot hotărâ
dezvoltarea doctrinară şi în consecinţă progrese în domeniul RAM sau modificări conceptuale.
Schimbări ale doctrinelor militare, noi concepte privind ducerea acţiunilor militare sau
recunoaşterea apariţiei „revoluţiilor în afaceri militare” vor fi întotdeauna într-un fel dificil de
promovat din punct de vedere al tipului personalităţii celor care le promovează sau aprobă.33 Un
colonel obişnuit sau un comandor este, prin natura sa, mai mult analitic decât preocupat de
probleme de resurse umane. Aceasta îi va face mai puţin receptivi să răspundă în bune condiţii la
inovaţii care ameninţă să modifice ordinea şi structurile stabilite.
VII. Relaţia între doctrina militară, RAM şi modificările conceptuale
Modelul general al RAM, în care rolul primordial este deţinut de tehnologie, este incomplet.
RAM şi modificările conceptuale nu sunt întotdeauna „receptive” la noile tehnologii, acestea
pot fi „stimulate” prin dezvoltări doctrinare. Noile concepte doctrinare pot crea o evoluţie în spirală
sau pot marca începutul unui ciclu, în care evoluţiile doctrinare să poată influenţa viitoarele
dezvoltări tehnologice. Dezvoltările tehnologice vor genera în consecinţă modificări organizaţionale
şi doctrinare.
Într-un astfel de caz alternativ, liderii militari elaborează mai întâi o viziune, concepte sau
doctrine privind configuraţia viitoarelor războaie cu care o naţiune se poate confrunta, urmând ca
această viziune să fie acceptată în funcţie de capabilităţile dorite – un sistem de cerinţe bazate pe
elemente conceptuale. Discursul vizionar al fostului preşedinte al SUA, Ronald Regan, cu privire la
Iniţiativa de Apărare Strategică, reprezintă un exemplu clasic al unui asemenea tip de abordare.
În acest model, al unei viziuni exprimate de un lider, conservatorismul structurilor
birocratice poate duce la creşterea substanţială a riscului de a rata implementarea unor noi
tehnologii.
Ca urmare, atunci când sunt elaborate viziuni, acestea ar trebui însoţite şi de elemente
concrete legate de implementarea lor în cadrul organizaţiilor.
Ca elemente teoretice de referinţă, pot fi folosite rezultatele deosebite ale şcolilor de afaceri
în eforturile lor de analiză a „organizaţiilor adaptabile” şi a setului special de cunoştinţe / calităţi pe
care liderii unor asemenea organizaţii trebuie să îl aibă.
Un exemplu excelent în care dezvoltările doctrinare au determinat progrese tehnologice este
cel al Japoniei în perioada dintre cele două războaie mondiale. Forţele navale japoneze au dezvoltat
o doctrină pentru bătăliile pe ocean, în cadrul unui război scurt de anihilare. Astfel, s-a pus un
accent deosebit pe superioritatea tehnologică a fiecărui tip de sistem de armamente produs. Ca efect,
32

John D. Harbron, Bătălia de la Trafalgar şi Marina Spaniolă, Washington, DC,:Naval Institute Press, 1988, pp.98102.
33
Mary H. McCaulley, Indicatorul Myers-Briggs şi Leadershipul [The Myers-Briggs Type Indicator and Leadership],
West Orange, NJ: Leadership Library of America, Inc., for the Center for Creative Leadership, 1990, p.404, 405, 408.
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au fost căutate noi oportunităţi tehnologice pentru a putea pune în aplicare viziunea referitoare la
viitoarele conflicte. Astfel, ca urmare a rolului principal pe care l-au avut orientările doctrinare în
acest caz forţele navale japoneze au introdus în serviciu nava de luptă clasa Yamato şi avionul de
vânătoare Mitsubishi Zero – acestea reprezentând doar două din numeroasele exemple în care noi
dezvoltări doctrinare au condus la introducerea în înzestrare a unor tehnologii de vârf.
Forţele Terestre ale SUA par să fi urmat acelaşi model al dezvoltării de concepte doctrinare
care să conducă la „revoluţii în afacerile militare” Comandamentul Forţelor Terestre ale SUA
pentru Instruire şi Doctrine (TRADOC) a elaborat ca document de viziune lucrarea „Operaţiile
Forţei Secolului XXI” (Force XXI Operations), ca o încercare de a folosi noi concepte doctrinare
pentru a defini actualul proces al „revoluţiei în afaceri militare”.
Modelul general al RAM este de asemenea imperfect, datorită premisei fundamentale
conform căreia doctrina depinde de realităţile tehnologice şi de influenţele acestora. De exemplu,
„revoluţia în afaceri militare” din perioada napoleoniană a fost mai mult un rezultat al condiţiilor
politice, sociale şi economice, decât al apariţiei unor noi tehnologii militare. De aceea, este necesar
să fie luaţi în considerare toţi aceşti factori care pot avea impact asupra conceptelor doctrinare,
pentru a înţelege modul în care acestea pot influenţa „revoluţiile în afacerile militare” şi
modificările conceptuale.
Generalul Gordon Sullivan şi locotenent-colonelul James M. Dubik34 consideră că există
următoarele tendinţe în dezvoltarea tehnologiei, care sunt valabile pentru toate domeniile: creşterea
puterii de distrugere, sporirea volumului şi a preciziei focului, creşterea gradului de integrare
tehnologică, prin care se asigură un randament sporit, creşterea rolului unităţilor mici, consolidarea
invizibilităţii şi detectabilităţii.
În acest sens, o echipă de la Science Applications International Corporation (SAIC) a propus o
tipologie a domeniilor de beligeranţă pe care raportul special al Adunării NATO o consideră
interesantă. Ea este determinată de aceste noi coordonate ale impactului RMA asupra confruntării şi
conţine: lovituri de precizie la mare distanţă, războiul informaţional, manevra dominantă şi războiul
spaţial.
În felul acesta, confruntarea directă, la contact cedează locul uneia mai complexe,
multidimensionale, în diversitate tehnologică. Apare astfel conceptul de război non-contact, bazat pe
superioritate tehnologică şi strategică. Raportul evidenţiază un exemplu con-vingător: în 1943,
Escadrila a 8-a a U.S. Air Force a angajat, în tot cursul anului, doar 50 de obiective de valoare
strategică.
În primele 24 de ore ale războiului din 1991 împotriva Irakului, Forţele Aeriene Combinate
au angajat 150 de obiective, ceea ce înseamnă de peste treizeci de ori mai multe decât în 1943, la
care se adaugă precizia loviturilor şi reducerea la maximum a efectelor colaterale. Se apreciază că,
în 2020, ar putea fi lovite în jur de 500 de asemenea obiective, chiar în primele minute ale
campaniei, adică de o mie de ori mai multe decât în timpul războiului din Golf35.
Precizia armamentului este uluitoare, rachetele de croazieră, bombele ghidate prin laser şi
prin GPS, sistemele AWACS au introdus elemente cu totul noi în fizionomia beligeranţei, a spaţiului
de confruntare.
Această realitate l-a determinat pe generalul John Shalikashvili să publice, în 1996, un
document intitulat Joint Vizion 2010 (JV 2010), prin care subliniază că, în revoluţionarea
modalităţilor de ducere a războiului, contează tehnologia, dar şi calitatea comanda-mentului, a
personalului, a structurilor organizaţionale şi a conceptelor operaţionale. Marile tendinţe ale
evoluţiei tehnologiei, după opinia fostului şef al Statului Major Întrunit al Forţelor Armate
Americane sunt următoarele: precizia lovirii la distanţă cu toată gama de vectori; un evantai larg de
efecte, de la neutralizare la distrugerea ţintelor protejate; tehnologii care să asigure invizibilitatea şi
o bună mascare a forţelor proprii; sisteme de informaţii şi de integrare a sistemelor (sisteme de
sisteme).
34
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Generalul american arată că JV 2010 se sprijină pe patru noi concepte operaţionale:
manevra dominantă, angajarea de precizie, protecţia integrală şi logistică în reţea. Aceste concepte
au fost dezbătute îndelung în Statele Unite şi acceptate ca atare. Fiecare dintre ele traduce în teorie o
realitate guvernată de impactul tehnologic, de revoluţionarea armamentelor şi sistemelor de
informaţii şi de comunicaţii şi deschide noi direcţii de transpunere în practica beligeranţei, în
strategia operaţională.
Manevra dominantă nu este chiar aceeaşi cu ceea ce arta militară consemnează de sute de
ani (învăluire, întoarcere, lovitură frontală), făcând o distincţie netă între acestea, ci vizează
modalitatea de a identifica, alege şi categorisi obiectivele, de a stabili centrele gravitaţionale ale
dispozitivului inamic şi de a le lovi foarte precis, de câte ori este nevoie, combinarea acţiunilor
informaţionale (de război informaţional) cu cele spaţiale, aeriene, navale şi terestre, transportul
rapid al forţelor şi mai ales al mijloacelor necesare, alegerea tipului de acţiuni care se pretează cel
mai bine lovirii simultane a punctelor sensibile ale inamicului şi obţinerii succesului planificat.
Celelalte concepte – angajarea precisă, protecţia integrală şi logistica în reţea – sunt
complementare manevrei dominante, asigurându-i consistenţă şi eficienţă. Americanii sunt maeştrii
ai acţiunilor eficiente. Logistica trebuie să fie adaptabilă situaţiilor, flexibilă şi precisă, iar protecţia
să asigure punerea în aplicare a conceptului pierderi zero (minime) şi siguranţa acţiunii pentru toate
forţele şi nu doar pentru unele.
Lucrarea lui Shalikashvili, prin ideile cheie pe care le promova în anul 1996, deschidea un
nou orizont nu numai teoriei, ci şi practicii militare. La urma urmei, generalul american nu era un
teoretician, în sensul consacrat al cuvântului, ci un practician, aşa cum îi stă bine unui şef de stat
major.
De aceea, aproape imediat, ideile lui au fost preluate, continuate şi transformate în capacităţi
de acţiune şi de reacţie pentru forţele interarme. The Concept for Future Joint Operations (CFJO)
dezvoltă conceptele din JV 2010 şi le dă o finalitate practică. Conceptul pentru viitoarele Operaţii
Întrunite (Integrate, Articulate) impune schimbări majore în şase domenii critice: personal,
leadership, doctrină, educaţie şi formare (pregătire), organizare, material.
Pornind de aici au fost elaborate conceptele Army Vision 2010 şi Army After Next, care se
desfăşoară pe 30 de ani, adică până în anul 2025. Cercetarea care se derulează în aceste coordonate
vizează îndeosebi patru domenii: Geopolitica, Arta militară, Teoria umană şi organizaţională şi
Tehnologia.36
Toate acestea, chiar dacă aparent nu aduc nimic nou (totdeauna cercetarea în domeniu s-a
desfăşurat şi pe aceste coordonate sau în primul rând pe aceste coordonate), concentrează în acelaşi
plan efortul de corelare a politicilor cu strategiile mijloacelor şi forţelor, în raport de performanţele
ştiinţifice şi tehnice la care s-a ajuns şi de calitatea sistemelor de comunicaţii.
IX. Influenţa Doctrinei asupra „Revoluţiei în Afaceri Militare”
şi asupra modificărilor conceptuale
În analiza originilor unei doctrine sau a factorilor care o influenţează, am putut observa că
progresele tehnologice reprezintă unul din principalii factori.
Alţi factori pot fi: politicile actuale în domeniul apărării, resursele disponibile, actualele
strategii şi planuri operaţionale de întrebuinţare a forţelor, doctrinele actuale, ameninţările,
activităţile anterioare şi lecţiile învăţate, cultura strategică, situaţia geografică şi demografică, tipul
de guvernare.
Dacă doctrina urmăreşte cu preponderenţă să creeze premisele pentru dezvoltarea şi
introducerea de noi tehnologii, va fi pierdută din vedere elaborarea noilor concepte pentru operaţii
bazate pe toţi ceilalţi factori enumeraţi.
Pe lângă tehnologie, o serie de alţi factori au condus la modificări doctrinare:
1. Naţiunile operează adesea modificări semnificative ale doctrinelor şi structurilor
existente, ca urmare a apariţiei unor noi orientări politice şi strategice, fără nici o
legătură cu noile evoluţii tehnologice.
36
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2. Sunt multiple exemple când naţiunile au operat modificări majore ale doctrinelor ca
urmare a reducerilor resurselor bugetare alocate (decizii de reducere care nu au avut ca
sursă introducerea de noi tehnologii). Întrebarea care s-ar pune, ar fi, cu alte cuvinte:
„dacă nu ne putem permite achiziţia de noi tehnologii, va trebui să amânăm RAM în curs
de derulare?”.
3. O alta cauză majoră care poate duce la revizuirea doctrinei militare o reprezintă
reevaluarea noilor ameninţări, în special a celor care n-au fost prevăzute anterior.
Înaintea declanşării oricărui război, de cealaltă parte va exista întotdeauna un inamic
prezumtiv pentru contracararea căruia este elaborată o doctrină militară. Când
comunitatea de informaţii subevaluează (sau supraevaluează) capabilităţile unui
potenţial adversar este clar că şi elementele doctrinare sunt greşite. În prezent natura
potenţialului adversar s-a schimbat considerabil. Provocările generate de ameninţările
posibile au devenit extrem de complexe, fiind foarte greu de definit un model dintr-o
gamă extrem de largă de potenţiali „actori”. În trecut, lucrurile erau ceva mai simple,
existând concepte bine definite cu privire la operaţii, adversari etc.
4. Un alt mod în care doctrina se poate schimba se datorează analizei acţiunilor desfăşurate
anterior şi a lecţiilor învăţate.
De exemplu, doctrina privind planificarea acţiunilor militare s-a modificat în cazul
multor naţiuni ca urmare a analizei victoriilor Prusiei în Războiul de Şapte Săptămâni
(1866) împotriva Italiei, Austriei, Hanovrei şi Bosniei şi în războiul Franco-German
(1870 - 1871).
Campaniile rapide de anihilare au generat analize intense ale victoriilor prusace,
ajungându-se la un consens privind rolul hotărâtor al Statului Major General. Aceasta a
condus la implementarea în foarte multe armate a modelului Statului Major General
prusac – o schimbare conceptuală majoră.
5. Este de aşteptat ca la elaborarea unei noi doctrine să fie avute în vedere şi studiile legate
de cultura strategică a naţiunilor respective.
Până nu demult, au apărut noi naţiuni create prin dezintegrarea altora, cu o cultură
strategică, care nu mai reflectă istoria imediată. În astfel de situaţii, noul stat îşi poate
modifica semnificativ doctrina, ca urmare a modificărilor geografice (a graniţelor),
demografice şi / sau a tipului de guvernare. Chiar şi numai schimbările modului de
guvernare pot conduce la schimbări doctrinare majore.
IX. Concluzii
Mulţi factori, alţii decât cei tehnologici, pot genera apariţia unor noi concepte doctrinare cu
impact major în derularea „revoluţiei în afaceri militare”.
Mult mai frecvent decât suntem dispuşi să admitem, noi tehnologii au fost introduse în
serviciu, chiar dacă în acel moment nu existau elemente doctrinare care să prevadă modul acestora
de întrebuinţare. Ca urmare, îmbunătăţiri ale potenţialului de luptă au fost considerate de cele mai
multe ori ca rezultat al unei programări eficiente.
În prezent, datorită condiţiilor insuficienţei resurselor ar trebui ca accentul să se pună pe căi/metode
mai puţin costisitoare de îmbunătăţire a potenţialului de luptă, altele decât cele legate de
introducerea unor noi tehnologii.
Cursa continuă pentru dezvoltarea şi introducerea de noi tehnologii poate conduce la
neexploatarea unor soluţii la fel de eficiente, care să nu presupună desfăşurarea unei „revoluţii în
afacerile militare”.
Modelul pentru dezvoltarea doctrinelor în sprijinul modificărilor conceptuale şi a
„revoluţiilor în afaceri militare” cuprinde comunicarea viziunii privind configuraţia viitorului spaţiu
de luptă, apoi dezvoltarea conceptelor operaţionale, testarea acestor concepte prin interacţiuni cu
reprezentanţii Statului Major General, categoriilor de forţe ale armatei, şi în final elaborarea
proiectului doctrinei.
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Introducerea unor idei noi în cadrul forţelor armate şi managementul schimbării către un alt
model reprezintă sarcini complexe care necesită atât capacitate de conducere şi experienţă
operaţională, cât şi abilităţi de conducere organizaţională şi administrativă.
În acest context, procesul de transformare a Armatei României reprezintă o necesitate
firească ce decurge din noile orientări strategice şi de transformare a NATO. Acestea permit
lărgirea gamei de obiective şi procese ce includ structurarea şi pregătirea forţelor pentru
participarea la apărarea colectivă şi îmbunătăţirea capabilităţilor necesare pentru operaţii
multinaţionale de management al crizelor şi de combatere a terorismului.37
Strategia de transformare a Armatei României este un document programatic, care
stabileşte principiile directoare şi principalele obiective ce trebuie realizate, pe etape, în perioada
2006-2025, pentru asigurarea succesului procesului de transformare a Armatei României şi
sincronizarea acestuia cu transformarea militară a NATO şi Uniunii Europene.
Transformarea Armatei României are ca obiectiv general realizarea unei structuri
moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficientă, flexibilă,
dislocabilă, sustenabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un larg
spectru de misiuni, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia.
Materializarea obiectivului general al procesului de transformare va fi susţinută de
îndeplinirea următoarelor obiective:
1.
Asumarea şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de NATO;
2.
Asumarea şi respectarea angajamentelor faţă de UE în domeniul securităţii şi apărării.
3.
Remodelarea structurii de comandă control şi a structurii de forţe;
4.
Optimizarea procesului de evaluare sistemică şi structurală şi conexarea eficientă la
transformarea Armatei României;
5.
Remodelarea structurilor de suport logistic;
6.
Realizarea sistemelor C4I2SR şi informatizarea Armatei României;
7.
Remodelarea sistemului informaţiilor pentru apărare;
8.
Modernizarea managementului resurselor umane;
9.
Creşterea calităţii vieţii personalului;
10. Remodelarea învăţământului militar;
11. Optimizarea Sistemului de Management al Resurselor pentru Apărare;
12. Modernizarea coordonată a echipamentelor militare;
13. Remodelarea sistemului medical al armatei;
14. Optimizarea cercetării ştiinţifice în domeniul militar;
15. Modernizarea şi optimizarea sistemului financiar-contabil;
16. Optimizarea sistemului de management al proprietăţii imobiliare a Armatei României;
17. Remodelarea structurală şi funcţională a sistemului activităţilor de comunicare. 38
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REFLECTAREA LEGILOR LUPTEI ARMATE
ÎN CONSTRUCŢIA STRUCTURILOR MILITARE
Ionel IRIMIA∗
Laws of armed combat, representing the outcome of a long experience, have been applied and verified in the
process of building, preparation and using of armed forces, in the process of organization and conduct of combat
action and operations in all armed conflicts, from ancient time to nowadays, keeping always their general character
which has been gotten throughout history. It is known that the laws of armed combat have an objective character and
taking them into consideration represent a prerequisite of success in combat; therefore they have to be reflected in
military structures, too. Military structures design has to be based on clear principles which have to materialize into
practice the requirements of armed combat.

Nevoia de a optimiza securitatea naţională a statelor, în contextul unei instabilităţi
internaţionale accentuate supune instituţia militară unui amplu proces de transformare. Este evident
că noile riscuri, ameninţări şi pericole la adresa statelor, stabilităţii şi a actualei ordini
internaţionale, sunt total diferite de cele pentru contracararea cărora au fost proiectate şi structurate
majoritatea forţelor armate moderne. Natura conflictelor actuale cât şi cele ale viitorului impune o
abordare nouă şi dezvoltarea acelor tipuri de forţe şi capabilităţi, care pot fi adaptate rapid la noile
sfidări din mediul de securitate.
Fără a exclude războiul, perceput în accepţiunea clasică, conflictele viitoare, specifice erei
industriale, vor fi treptat înlocuite de cele caracteristice erei informaţiei. Acestea, vor fi
preponderent de natură asimetrică, incluzând acţiuni împotriva unor forţe atipice. Confruntările
militare vor fi, în general, disproporţionate din punct de vedere al potenţialului tehnologic,
caracterizate de acţiuni de tip clasic combinate cu cele informaţionale.
Violenţa se va manifesta nu numai prin lupta armată ci şi prin alte forme şi mijloace politice,
economice, mediatice, psihologice şi informaţionale. Esenţa violenţei va avea la bază întrebuinţarea
noilor arme şi tehnologii, inclusiv a celor de distrugere în masă, precum şi a unor mijloace care
extind confruntarea în spaţiul cibernetic.
Perspective în lupta armată modernă
Mediul de conflict actual, deşi implică elemente noi, este caracterizat de continuitate între
formele de luptă anterioară şi tipurile noi de conflicte care apar. Tendinţele pe termen lung în cadrul
luptei armate – complexitatea, diversitatea, difuzia şi letalitatea –, în contextul progresului
tehnologic actual, interacţionează într-o consolidare reciprocă, în timp real, creând noi provocări
pentru forţele armate. Totuşi, ceea ce este nou cu privire la situaţia contemporană constă în maniera
impredictibilă, neclară şi foarte complexă în care tendinţele interacţionează, şi nu în fiecare tendinţă
în sine.
Problematica luptei armate în cadrul războaielor viitoare este şi va fi întotdeauna de mare
actualitate. Deoarece se constată o diversificare a acţiunilor şi procedeelor de luptă, apare
necesitatea cunoaşterii permanente a preocupărilor pe plan global cu privire la lupta armată.
Principalele tendinţe de evoluţie a luptei armate vizează următoarele aspecte: accentuarea
caracterului expediţionar al acţiunilor militare; lărgirea sferei de participare la luptă; integrarea
acţiunilor; modificarea raportului dintre spaţiu şi timp; creşterea importanţei focului; sporirea
caracterului decisiv al confruntării; dispersia acţiunilor; diversificarea procedeelor de luptă;
convergenţa formelor principale de luptă; hipertehnologizarea luptătorilor.
Experţii militari apreciază că există un set de trei concepte operaţionale principale, specifice
acţiunilor militare viitoare, şi anume: războiul bazat pe reţea (network-centric warfare), operaţiile
bazate pe efecte (effect-based operations) şi operaţiile decisive rapide (rapid decisive operations).
Războiul bazat pe reţea, presupunând realizarea superiorităţii informaţionale, reprezintă modalitatea
de a genera putere prin concentrarea într-o reţea informaţională a senzorilor, factorilor de decizie şi
∗
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executanţilor în scopul gestionării teatrului de operaţii, scurtării lanţului de decizie, accelerării
ritmului operaţiilor, intensificării efectelor letale, realizării protecţiei şi obţinerii efectelor
planificate. În ceea ce priveşte operaţiile bazate pe efecte, la nivel strategic, conceptul presupune
folosirea capabilităţilor militare în concordanţă cu toate instrumentele de putere. La nivel operativ şi
tactic, implică combinarea selectivă a mijloacelor letale şi non-letale pentru a crea acele efecte
planificate care contribuie la îndeplinirea obiectivelor campaniei.
Perspective în evoluţia structurilor militare
Transformarea militară atât în cadrul NATO, cât şi în armatele ţărilor membre, urmăreşte
adaptarea forţelor armate la noul mediu de securitate şi, în acelaşi timp, controlul unor posibile
evoluţii neaşteptate din acest mediu.
Cerinţa Alianţei de a face faţă tuturor ameninţărilor precum şi natura responsabilităţilor
constituţionale ce-i revin, presupune ca Armata României să-şi dezvolte capabilităţi care să-i
permită să desfăşoare operaţii pe teritoriul naţional, în aria de responsabilitate a NATO precum şi
într-un mediu strategic mai extins, influenţat permanent de factori care impun schimbarea. În acest
sens, „transformarea Armatei României are ca obiectiv general realizarea unei structuri moderne,
complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficientă, flexibilă, dislocabilă,
sustenabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un larg spectru de misiuni,
atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”.39
La nivelul structurii de forţe, scopul fundamental al transformării armatei îl constituie
realizarea capabilităţilor prin care România va răspunde provocărilor actuale şi viitoare din mediul
de securitate. Acestea vor asigura îndeplinirea cerinţelor specifice prevăzute în Constituţie, a
angajamentelor asumate de România faţă de NATO, Uniunea Europeană, precum şi în cadrul
iniţiativelor regionale şi coaliţiilor.
În acest sens forţele ce vor fi angajate în conflictele militare viitoare trebuie să răspundă
unor cerinţe de natură organizatorică (structură întrunită şi modulară; sprijin informaţional
permanent; suport logistic întrunit; integrarea elementelor de asigurare de luptă; includerea
elementelor de luptă specializate (CIMIC, PSYOPS etc); baze de dispunere, instruire
îmbarcare/debarcare proprii sau pregătite special; mijloace de transport şi aprovizionare la mare
distanţă special destinate; crearea unei rezerve de forţe active), cât şi de natură funcţională (element
de conducere cu competenţe sporite; informaţii primite direct de la naţiunile participante; relaţii
directe între elementele de dispozitiv ale grupărilor de forţe; mobilitate şi capacitate de
interschimbare rapidă a rolului diferitelor componente (elemente de dispozitiv); fluidizarea
comunicării între propriile puncte de comandă şi punctul de comandă central, precum şi cu
elementele (autorităţile) locale cu care se cooperează; asigurarea unui potenţial de lovire/acţiune
(luptă) sporit.
Legile şi principiile luptei armate în mediu de conflict al viitorului
Luând în considerare modul de manifestare a violenţei în conflictele viitoare, perspectivele
în lupta armată modernă, perspectivele în evoluţia structurilor militare precum şi noile concepte
operaţionale, specifice acţiunilor militare viitoare, se poate pune sub semnul întrebării acţiunea
legilor şi principiilor luptei armate asupra fenomenului militar contemporan. Concluziile
specialiştilor militari care au studiat problematica legilor şi principiilor luptei armate ne îndreptăţesc
să credem că acestea vor continua să acţioneze şi să influenţeze acţiunile militare şi în viitor. Totuşi,
legile şi principiile luptei armate vor avea un conţinut cu înţelesuri noi, modalităţi specifice de
manifestare, iar studierea atentă a acestora devine o condiţie sine-qua-non pentru acţiunea
conştientă şi eficientă în pregătirea şi ducerea acţiunilor militare.
Lupta armată modernă este o acţiune care pune în mişcare mase mari de oameni, care
folosesc o mare cantitate de mijloace tehnice foarte diverse şi complexe şi care angajează masive
resurse economice, ştiinţifice, tehnologice, financiare etc. În aceste condiţii, apare evident că
rezultatul acţiunii nu poate fi decis decât în parte de factorii întâmplători sau subiectivi, chiar dacă
39
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rolul acestora nu trebuie ignorat. Există legi obiective ale războiului şi ale luptei armate, iar
cunoaşterea şi respectarea lor, precum şi a principiilor, regulilor şi normelor care decurg din ele
constituie una din condiţiile indispensabile ale obţinerii succesului în acţiunile militare.40
Legile luptei armate, reprezentând rezultatul unei experienţe îndelungate au fost aplicate şi
verificate în constituirea, pregătirea şi folosirea forţelor armate, în organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de luptă şi operaţiilor în toate conflictele, din antichitate şi până în prezent, păstrându-şi
mereu caracterul de generalitate pe care l-au dobândit de-a lungul timpului. Dependente de evoluţia
societăţii omeneşti în ansamblul ei, legile luptei armate au cunoscut şi cunosc o evoluţie continuă,
uneori mai accentuată, alteori mai lentă, atât în sensul diversificării, cât şi al modificării
conţinutului lor, în fiecare etapă istorică.
Alţi specialişti sunt de părere că „… legile nu sunt creaţii ale unor teoreticieni militari,
întrucât determină lupta armată independent de voinţa oamenilor. Cunoaşterea şi folosirea lor
corectă înseamnă respingerea oricărei forme de subiectivism şi voluntarism, constituind baza
teoretico-metodologică a conducerii ştiinţifice a forţelor în acţiunile militare proiectate“.41
Din multitudinea de legi şi principii care guvernează confruntările militare în războiul
modern, unele au o determinare obiectivă, rezultată din însăşi esenţa fenomenului şi din dialectica
relaţiilor dintre ele. În această categorie intră marea majoritate a legilor şi a principiilor derivate, şi
anume: legile generale ale războiului; legile luptei armate; principiile generale ale pregătirii şi
ducerii acţiunilor militare; principiile specifice de întrebuinţare în operaţie a diferitelor categorii de
forţe ale armatei, armelor şi specialităţilor.42
Ca formă de confruntare în război, lupta armată poate fi definită ca ansamblul acţiunilor
violente „desfăşurate în mod organizat între două grupări de forţe care urmăresc scopuri opuse,
conţinutul, amploarea şi intensitatea acţiunilor fiind determinate de scopurile războiului, de esenţa
sa social-politică, de caracterul şi trăsăturile sale, precum şi de cantitatea, dar mai ales calitatea
luptătorilor, armamentului şi tehnicii militare“.43
Lupta armată în toată diversitatea şi complexitatea ei este gestionată de legi proprii,
specifice, ale căror influenţe nu pot fi trecute cu vederea. Formularea şi conţinutul acestora are în
vedere o serie de elemente indispensabile, din care sunt de amintit: cantitatea forţelor, mijloacelor
militare, a rezervelor umane şi materiale; calitatea forţelor şi nivelul de performanţă a mijloacelor
folosite; condiţiile de teren, starea şi evoluţia vremii; cunoaşterea adversarului şi aprecierea
posibilităţilor lui în timp şi spaţiu; ingeniozitatea conceptuală, consecvenţa, coerenţa şi fermitatea
conducerii; disciplina şi precizia execuţiei; atitudinea faţă de risc şi neprevăzut; rezistenţa
psihomorală a trupelor şi a populaţiei.
Punctele de vedere ale specialiştilor militari cu privire la conţinutul legilor luptei armate nu
coincid întru-totul, totuşi majoritatea acestora susţin că legile luptei armate pot fi considerate: legea
dependenţei luptei armate de nivelul dezvoltării economico-sociale; legea dependenţei structurilor
organizatorice, formelor şi procedeelor acţiunilor militare de nivelul dezvoltării armamentului şi
tehnicii de luptă; legea unităţii acţiunilor; legea concordanţei dintre scopuri, forţe şi mijloace; legea
raportului de forţe.
În teoria generală a ştiinţei militare sunt evidenţiate două elemente care dau conţinut legilor
luptei armate: puterea militară – ca sumă de potenţiale şi lupta armată – ca expresie a folosirii
puterii militare. Există puncte de vedere care reliefează faptul că „cele două elemente au determinat
în timp, separaţia clară între legile generale ale războiului, care sunt legi de potenţial şi legile
particulare ale luptei armate, care sunt legi de manifestare.”44
40
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În acest sens, există opinii care clasifică legile luptei armate corespunzător acestei idei.
Astfel, legile de potenţial sunt considerate a fi legea dependenţei luptei armate de nivelul dezvoltării
economico-sociale, legea dependenţei structurilor organizatorice, formelor şi procedeelor acţiunilor
militare de nivelul dezvoltării armamentului şi tehnicii de luptă, iar legile de manifestare cuprind
legea unităţii acţiunilor, legea concordanţei dintre scopuri, forţe şi mijloace, legea raportului de
forţe.
Pe baza legilor obiective ale luptei armate ştiinţa militară formulează principiile generale
care stau la baza pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă, iar la rândul lor acestea permit elaborarea
unor principii specifice de întrebuinţare a categoriilor de forţe ale armatei, armelor şi specialităţilor.
În cazul concret al confruntării armate, principiile care stau la baza pregătirii şi ducerii acţiunilor de
luptă asigură unitatea dintre ştiinţa militară care sesizează şi formulează legile luptei armate, şi artă,
ca fapt de aplicare în practică a cerinţelor care decurg din conţinutul acestora.45
Raportul dintre legile generale ale războiului şi legile specifice ale luptei armate este o
relaţie care ţine de raportul dintre general şi particular, iar cel dintre legile luptei armate şi
principiile de acţiune specifice este una care ţine de raportul dintre obiectiv şi subiectiv. În
concluzie, legile generale ale războiului direcţionează acţiunea legilor luptei armate care la rândul
lor determină principiile generale iar determinarea coboară spre principiile specifice de
întrebuinţare a categoriilor de forţe armate, armelor şi specialităţilor.
Reflectarea legilor luptei armate în construcţia structurilor militare
Dacă legile luptei armate au caracter obiectiv iar respectarea lor este o condiţie a succesului
în luptă, consider ca reflectarea lor trebuie să se regăsească şi în structurile militare. De constituirea
şi pregătirea forţelor şi mijloacelor se ocupă strategia generativă. Ea constă într-un concept acţional
prin care se vizează punerea în aplicare, dar şi expertizarea unor decizii politice privind structura de
forţe şi realizarea mijloacelor necesare ducerii războiului.
În stabilirea structurii de forţe, la nivelul factorilor de decizie politică, se are în vedere o
serie de elemente care în principiu sunt reprezentate de: evoluţia mediului de securitate şi
caracteristicile acestuia; natura unui posibil război pentru statul respectiv (grupul de state, alianţă,
coaliţie etc.); poziţia statului, a alianţelor şi coaliţiilor probabile, alte conjuncturi; legislaţia;
resursele, inclusiv cele bugetare; nivelul forţelor şi mijloacelor. Pe lângă capacităţile financiare,
economice, culturale, demografice şi tehnologice, trebuie să se ţină seama şi de reglementările
internaţionale, de legile războiului, de nivelul celorlalte forţe, de vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări
etc.
În conformitate cu opinia specialiştilor militari, „legităţile de care trebuie să se ţină seama în
filosofia structurii de forţe şi în realizarea mijloacelor necesare se referă la: concordanţa dintre
natura ameninţării şi fizionomia ripostei; concordanţa dintre scopuri, forţe, mijloace şi obiective;
raportul de forţe; simplitatea”.46
De asemenea, stabilirea structurii de forţe trebuie să aibă la bază principii clare şi bine
definite. În acest sens, specialiştii militari au ajuns la concluzia că „principiile care stau la baza
politicii structurii forţelor şi mijloacelor necesare războiului sunt următoarele: principiul capacităţii;
principiul cauzalităţii; principiul unităţii; principiul unităţii conducerii; principiul integralităţii;
principiul concentrării; principiul flexibilităţii; principiul adaptabilităţii; principiul valorii”.47
Din cadrul principalelor realităţi şi tendinţe care se manifestă în construcţia actualelor şi
viitoarelor structuri de forţe pot fi menţionate următoarele: profesionalizarea; specializarea;
distribuirea rolurilor; robotizarea; capacitatea de folosire a structurilor şi acţiunilor bazate pe reţea;
capacitatea şi predominanţa high tech şi IT; reacţia rapidă; capacitatea de a se constitui şi acţiona în
cadrul unor structuri şi funcţiuni de alianţă şi coaliţie; integrarea şi integralitatea; adaptabilitatea la
acţiuni şi reacţii asimetrice.
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Construcţia structurilor militare este o parte componentă a pregătirii pentru acţiunile
militare, iar influenţa legilor luptei armate asupra acestui proces este evidentă. Consider că în afară
de legile şi principiile care au fost menţionate anterior, celelalte legi ale luptei armate, principiile
generale care stau la baza pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă, principii specifice de întrebuinţare
a categoriilor de forţe ale armatei, armelor şi specialităţilor influenţează în mod direct structurile
militare, în special cele de la nivelul tactic iar influenţa se manifestă încă din faza de proiecţie şi
construcţie.
Problematica referitoare la influenţa legilor luptei armate asupra procesului de construcţie a
structurilor militare este deosebit de complexă şi face obiectul unor analize detaliate, totuşi,
consider că reflectarea lor se realizează prin intermediul a patru elemente.
Un prim element îl reprezintă legile luptei armate în sine, care acţionează prin caracterul lor
obiectiv. Categorisirea legilor luptei armate în legi de potenţial şi legi de manifestare reflectă mai
bine influenţa acestora asupra procesului de construcţie a structurilor militare. Am menţionat că
structura de forţe depinde de capacităţile financiare, economice, culturale, demografice şi
tehnologice ale unui stat, iar toate acestea ţin de conţinutul legii dependenţei luptei armate de
nivelul dezvoltării economico-sociale şi a legii dependenţei structurilor organizatorice, formelor şi
procedeelor acţiunilor militare de nivelul dezvoltării armamentului şi tehnicii de luptă.
Următorul element este reprezentat de principiile generale care stau la baza pregătirii şi
ducerii acţiunilor de luptă: libertatea de acţiune; definirea clară a obiectivului (misiunii); unitatea
comenzii; economia de forţă (forţe şi mijloace); concentrarea efortului în locul decisiv şi la
momentul potrivit; surprinderea inamicului; manevra; securitatea acţiunilor şi trupelor; simplitatea
planurilor şi ordinelor. Acestea materializează în practică acţiunea legilor obiective ale luptei
armate, şi trebuie avute în vedere şi la proiectarea structurilor militare. Pentru a exemplifica, mă voi
referi la principiul libertăţii de acţiune. Una din căile de obţinere a libertăţii de acţiune o reprezintă
capacitatea de acţiune independentă a structurilor militare. Ca cerinţă a libertăţii de acţiune,
capacitatea de acţiune independentă presupune ca pe timpul proiectării structurilor militare să se
prevadă acele elemente de luptă, sprijin de luptă, logistice etc. care să confere structurii posibilitatea
de acţiona independent, in funcţie de misiunile pe care preconizăm să i le stabilim.
Cel de-al treilea element, care acţionează în principal asupra structurilor militare de la
nivelul eşaloanelor tactice, are în vedere principiile specifice de întrebuinţare a categoriilor de forţe
ale armatei, armelor şi specialităţilor. Elaborarea doctrinei operaţionale a Forţelor Terestre
constituie demersul ştiinţific al concepţiei de restructurare, modernizare şi operaţionalizare a acestei
categorii de forţe, iar în conţinutul acesteia sunt statuate următoarele principii acţionale: prioritatea
apărării obiectivelor şi intereselor naţionale; asigurarea unor capabilităţi credibile şi viabile;
informaţii corecte şi oportune; angajarea cu precizie a forţelor; reacţie rapidă internă şi regională la
criză şi conflict; omnidirecţionalitatea acţiunilor; caracterul invariabil întrunit al acţiunilor;
flexibilitatea structurală; iniţierea, pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare pe baza prevederilor
legislaţiei interne şi internaţionale. Principiile acţionale stau la baza cerinţelor operaţionale pe care
trebuie să le îndeplinească structurile militare specifice forţelor terestre, iar la rândul lor aceste
cerinţe definesc principiile specifice care stau la baza proiectării şi construcţiei structurilor.
Ultimul element se referă la principiile specifice care stau la baza proiectării şi construcţiei
structurilor, iar acestea sunt o consecinţă firească care rezultă din raporturile de determinare care se
stabilesc între legi şi principii la nivelurile superioare şi cele inferioare. Principiile care stau la baza
politicii structurii forţelor şi mijloacelor necesare războiului pot fi considerate ca făcând parte din
categoria principiilor specifice ale proiectării şi construcţiei structurilor. La nivelurile inferioare, în
special la nivelul unităţilor şi subunităţilor, cerinţele operaţionale sunt cele care determină
construcţia structurilor. În acest sens, principiile specifice construcţiei structurilor, la nivelul tactic,
pot fi considerate următoarele: necesitatea, capabilitatea, performanţa, adaptabilitatea,
modernizarea, interoperabilitatea, simplitatea, eficienţa, flexibilitatea, integralitatea, prioritatea,
generarea şi regenerarea, modularitatea şi profesionalizarea. Aceste principii materializează în
practică atât cerinţele legilor luptei armate cât şi pe cele care derivă din principiile generale care
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stau la baza pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă, respectiv principiile specifice de întrebuinţare a
categoriilor de forţe ale armatei, armelor şi specialităţilor.
Concluzii
Construcţia structurilor militare trebuie să se bazeze pe principii clare care să materializeze
în practică cerinţele legilor luptei armate. De asemenea, materializarea principiilor luptei armate şi
principiilor acţionale specifice în cadrul unei structuri militare constituie o premisă a performanţei
şi eficienţei acesteia în acţiunile militare.
De modul în care vom reuşi să implementăm cerinţele legilor şi principiilor luptei armate în
construcţia structurilor specifice mediului de conflict actual şi al viitorului, depinde performanţa
acestora în îndeplinirea misiunilor, iar conştientizarea cerinţelor acestora trebuie să preocupe atât
planificatorii cât şi factorii de decizie.
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MATERIALIZAREA PRINCIPIILOR LUPTEI ARMATE
ÎN CONSTRUCŢIA STRUCTURILOR MILITARE
Ionel IRIMIA∗
The principles of armed combat guide warfighting at the strategic, operational, and tactical levels, and they
are the enduring base of military doctrine. If the principles of armed combat truly function as the base of military
doctrine, they should be continually examined for correctness, pertinence, and applicability to the way in which we will
conduct warfare in the 21st century. Transformation and technology expand and complicate the battlefield of the future,
and to remain useful, the principles of war must expand and become more complex.
The elements of successful military operations have evolved and will continue to evolve with the nature of war,
therefore the doctrinal requirements impose for future force to be organized, manned, equipped, and trained to be
strategically responsive, deployable, agile, versatile, lethal, survivable, and sustainable across the full spectrum of
military operations. Moreover, the future force should comprise of modular, scalable, tailorable and flexible
organizations for prompt and sustained land operations.

În mod foarte elocvent, teoreticienii şi specialişti militari au scos în evidenţă faptul că
principiile luptei armate aparţin bazelor teoriei militare. Formularea lor corectă, afirmă ei, este o
premisă a succesului pe câmpul de luptă datorită fundamentării doctrinelor realiste şi concepţiilor
care ghidează organizarea, pregătirea şi folosirea forţelor armate. Ştiinţa militară recunoaşte fără
echivoc principiile ca elemente care reflectă existenţa legilor luptei armate şi legilor războiului, iar
teoreticienii militari au observat importanţa crucială a principiilor în problemele privind dezvoltarea
organizaţională militară.
Marele teoretician al războiului, Carl von Clausewitz, a adus argumente convingătoare că
doctrina şi principiile care stau la baza acesteia sunt dinamice şi supuse transformării. Ideea că
principiile luptei armate sunt supuse transformării, impune responsabilitatea de a gândi în mod
riguros aceste transformări cât şi gândirea acţiunilor necesare pentru a ţine ritmul cu ele.
Mulţi teoreticieni militari promovează ideea unei schimbări semnificative în caracterul şi
desfăşurarea operaţiilor militare, datorată în primul rând de abilitatea de a obţine, culege, disemina
şi angaja informaţia într-un mod foarte rapid. Transformarea şi optimizarea structurilor militare
pentru operaţiile specifice Erei Informaţiei va asigura creşteri în capabilitatea de luptă a forţelor
armate şi dominarea asupra oricărui adversar potenţial.
Influenţa mediului operaţional asupra principiilor
Mediul operaţional de astăzi este influenţat de factori multipli, iar doi dintre factorii
fundamentali sunt conceptele care apar cu privire la operaţiile militare şi tehnologiile avansate.
Conceptele de Războiul Bazat pe Reţea (NCW – Network Centric Warfare), Operaţiile Bazate pe
Efecte (EBO - Effects Based Operations), precum şi conceptele şi tehnologii asociate intensifică
planificarea şi operaţiile întrunite, colaborative şi distributive.
Aceste concepte multiple creează schimbări în abordare conflictului şi a operaţiilor militare.
Acum ne referim la capabilităţile Erei Informaţiei care contrastează celor ale Erei Industriale. În
secolul XXI, comparativ cu secolul XX, principiile trebuie să se adreseze acum forţelor dispersate
nu celor concentrate, operaţiilor bazate pe cunoaştere nu celor bazate pe informaţie, acţiunilor
proactive nu celor reactive, operaţiilor interagenţii şi întrunite şi centrate pe coaliţie /alianţă nu celor
centrate exclusiv pe structurile militare, efectelor precise nu procesului de selectare şi indicare
precisă a ţintelor, ca şi altor deosebiri care apar.
Principiile curente ale luptei armate
Principiile luptei armate reprezintă adevăruri fundamentale care servesc ca îndrumări de
bază în practica artei şi ştiinţei domeniului militar. Principiile au evoluat şi au rezistat testului
timpului ca îndrumări la nivelurile strategic, operativ şi tactic. Deşi, nu există un consens
∗
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internaţional asupra unui set universal de principii valabil pentru toate armatele moderne,
teoreticieni militari sunt de acord că principiile naţionale variate servesc ca fundament pentru
evaluarea strategiei militare, artei operative şi tacticii, planificarea operaţională cât şi aspectelor
referitoare la proiectarea şi realizarea structurii de forţe.
Literatura militară de specialitate şi doctrinele de la diferite niveluri ale armatei noastre
analizează şi susţin în prezent următoarele nouă principii ale luptei armate: libertatea de acţiune;
definirea clară a obiectivului (misiunii); concentrarea efortului în locul decisiv şi la momentul
potrivit; economia de forţă (forţe şi mijloace); manevra; unitatea comenzii; securitatea operaţiilor şi
a forţelor; surprinderea inamicului; simplitatea planurilor şi a ordinelor.
Principiile au calitatea tradiţională de a fi durabile în timp dar vremurile se schimbă. Unele
merită să fie reţinute ca un nucleu pentru orice listă revizuită. Unele este posibil să supravieţuiască
iar altele este posibil să dispară. Unele se pot adresa noilor dimensiuni militare care apar iar altele se
pot concentra pe extinderea în aspectele politice, economice şi sociale ale conflictului. Revederea
principiilor trebuie să fie fondată pe transformarea militară şi evoluţia mediului operaţional de
astăzi. Totuşi, cerinţa care se impune este de a crea o listă care să cuprindă nici prea multe pentru a
dilua eficacitatea lor nici prea puţine pentru a nu diminua relevanţa lor.
Principii actualizate ale luptei armate
Principiile luptei armate direcţionează operaţiile militare la nivelurile strategic, operativ şi
tactic, ele fiind fundamentul solid al oricărei doctrine militare. Dacă principiile luptei armate
funcţionează cu adevărat ca un fundament al doctrinei militare, ele ar trebui să fie examinate
continuu pentru corectitudine, pertinenţă şi aplicabilitate la modul în care se vor desfăşura operaţiile
militare în secolul XXI. Orice principii ale luptei armate, actualizate trebuie să fie destul de flexibile
pentru a integra forţele şi organizaţiile care participă.
Actualele principii ale luptei armate necesită revizuiri considerabile şi dezvoltare, însă ele nu
pot fi îndepărtate în masă. Toate principiile actuale reprezintă elemente permanente, esenţiale ale
luptei armate care vor continua să fie relevante în viitor, deşi majoritatea sunt aplicabile acum în
circumstanţe mai limitate. În schimb, principiile actuale trebuie să fie dezvoltate în principii mai
complexe care reprezintă o abordare mai bună de viitorul războiului.
Fără un obiectiv clar, realizabil, ameninţarea nu poate fi evaluată în mod adecvat, cursul de
acţiune nu poate fi dezvoltat iar consecinţele şi evenimentele neprevăzute nu pot fi identificate.
Definirea clară a obiectivului (misiunii) presupune concentrarea tuturor eforturilor către un
obţinerea decisivă a unui stări finale realizabile şi este singurul principiu actual al luptei armate care
pare neatins de schimbările care au avut loc în ultimele câteva decade. Definirea în mod clar a unei
stări finale realizabile rămâne hotărâtoare pentru succesul operaţiilor militare.
Viteza reprezintă executarea rapidă a tuturor funcţiilor şi operaţiilor legate de luptă. Implicate
indirect în viteză sunt actualele principii ale libertăţii de acţiune şi manevrei. Practica de a stăpâni
iniţiativa, lovind continuu un inamic, înainte de a avea posibilitatea de a se reorienta şi acţiona s-a
dovedit a avea succes de fiecare dată. Viteza permite unei forţe să menţină iniţiativa, să dea lovituri
care sunt hotărâtoare din punct de vedere al timpului şi planifică şi decide în viteză. O forţă
moderată care este în poziţie de acţiona 10 zile după începerea unui conflict poate la fel de eficientă
ca şi o forţă mare care necesită 30 de zile de la sosire.
Concentrarea efectelor, care redefineşte principiul Concentrării efortului în locul decisiv şi la
momentul potrivit, se axează pe concentrarea focului convenţional şi a altor mijloace utile, cum sunt
atacurile electronice şi operaţiile informaţionale, pentru a înfrânge inamicul. Astăzi, linia frontului
este dificil de identificat de vreme ce operaţiile sunt desfăşurate pe un câmp de luptă dispersat şi
complex. Distanţa şi precizia armelor avansate, capabilitatea senzorilor cu rază mare de acţiune,
angajarea sistemelor spaţiale şi vehiculelor fără echipaj uman, şi utilitatea dovedită a atacurilor
electronice, dezinformării şi operaţiilor informaţionale lasă principiul concentrării efortului din ce în
ce mai mult cu o utilitate limitată. Costul ridicat al tehnologiei şi platformelor şi descreşterea
necesară în număr a platformelor valorizează în plus principiul concentrării efectelor. Mergând mai
departe, evoluţia rapidă a forţelor luptătoare şi tehnologiei, combinată cu dimensiunile mai mici ale
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forţelor viitoare, cere planificatorilor să gândească nu în termeni cu privire la forţă ci în termeni cu
privire la efecte.
Acum cu efectele luând întâietatea asupra forţelor, operaţiile militare de succes cer unui
comandant să se concentreze în primul rând pe modul cum zonele efectelor sistemelor de arme se
acoperă şi apoi pe poziţionarea platformelor. Într-adevăr, zonele efectului au fost întotdeauna
primul considerent în poziţionarea forţelor. Structurile militare au fost dezvoltate să concentreze
efectele armelor, iar dispersarea forţelor şi combatanţilor care a început în secolul 20 a fost
proiectată să contracareze concentrarea focului şi zona de efect a armelor. Se pot desfăşura
platforme înaintate sau se pot concentra asemenea platforme într-un scenariu particular pentru a
creşte disponibilitatea şi utilitatea, dar nu este întotdeauna necesar.
Economia de efecte reprezintă angajarea numărului şi combinaţiei corecte de efecte pentru a
neutraliza sau distruge un inamic şi a îndeplini obiectivul. Principiul economia de forţă, care este
înlocuit de economia de efecte, a fost dezbătut timp de zeci de ani. În viitor, planificatorii trebuie să
angajeze un proces de gândire a sistemelor pentru a evalua şi îndeplini cerinţele minime ale unui
comandant. Prin acest proces, planificatorii pot pune în succesiune efectele sistemelor, platformelor
şi armelor în mod sinergic pentru a produce rezultatul dorit cu un minimum de distrugeri şi victime.
Cunoaşterea completă presupune o înţelegere completă, exploatabilă a spaţiului de luptă,
adversarului, a centrelor sale de greutate şi vulnerabilităţilor. Una din lecţiile conflictelor recente
este cea că factorii de decizie, planificatorii şi operatorii trebuie să aibă acces la informaţii
multilaterale, oportune şi acţionabile. Informaţiile sunt hotărâtoare în mod crescut pentru
planificarea eficientă şi execuţia operaţiilor de luptă, iar această cunoaştere trebuie să se extindă
dincolo de cunoaşterea spaţiului de luptă, cunoaştere asigurată de senzorii multispectru. Conflictele
actuale din Afghanistan şi Irak au demonstrat că factorii de decizie, operatorii şi planificatorii
trebuie să aibă acces la mai mult decât o listă standard a poziţiilor militare, echipamentului,
instruirii şi tactica tehnicile şi procedurile adversarului. Informaţiile despre comunicaţiile
inamicului şi reţelele de putere, infrastructura de transport şi lucrări publice, chiar şi structura
socială, instituţii şi actorii politici pot şi ar trebui să fie culese, analizate, diseminate şi exploatate
atunci când este posibil.
Planificarea permanentă reprezintă un proces de dezvoltarea continuă a cursurilor de acţiune,
pentru situaţia curentă şi evenimentele neprevăzute, pentru a realiza în mod rapid obiectivul. Dat
fiind complexitatea luptei armate moderne, vechea axiomă că nici un plan nu supravieţuieşte
primului contact cu inamicul este chiar mai dominantă. Planificarea pentru conflict trebuie să
înceapă la primul indiciu al unei crize, să continue prompt cu desfăşurarea conflictului şi să includă
transferul către naţiunea gazdă sau organizaţiile nonguvernamentale şi internaţionale şi retragerea
forţelor coaliţiei. În era războiului centrat pe reţea, simplitatea este prima victimă a războiului. Cel
mai simplu plan nu mai este în mod necesar cel mai bun şi nu ne mai putem aştepta ca fiecare să
înţeleagă toate detaliile planului. Complexitatea inutilă ar trebui totuşi să fie evitată, însă un nivel
crescut al complexităţii în planuri ar trebuie să fie de aşteptat.
Planificarea trebuie de asemenea să se extindă pentru a acorda o atenţie adecvată scenariilor
cu puţine şanse de reuşită, celor mai rele şi celor mai bune situaţii. De exemplu, războiul din Irak a
adus la lumină un avertisment interesant al succesului : succesul neaşteptat şi avansarea rapidă a
forţelor coaliţiei a creat un mediu în care forţele nu au putut controla în mod adecvat teritoriul pe
care l-au cucerit. Pe baza acestei lecţie, în viitor, planificatorii trebuie să anticipeze succesele
potenţiale ca de altfel şi posibilele eşecuri.
Flexibilitatea reprezintă adaptarea rapidă la nou sau diferite cerinţe sau situaţii. Flexibilitatea
este un fundament pentru economia efectelor, concentrarea efectelor şi planificarea permanentă.
Multe din sistemele actuale şi viitoare oferă capabilitatea de a furniza efecte similare. În plus cele
mai utile efecte ale sistemelor sunt adesea descoperite în timpul unei nevoi care survine pe
neaşteptate. Planificatorii şi comandanţii trebuie să fie concentraţi pe îndeplinirea sarcinilor
esenţiale ale misiunii într-un mod oportun şi eficient, iar ei trebuie să fie încurajaţi să ia în
considerare opţiunile cu atenţie şi să fie creativi în angajarea armelor şi sistemelor.
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Susţinerea asigură capacitatea forţelor pentru a trece prin conflict, de la începere până la
finalizarea acestuia. Forţele au fost dependente de logistică din totdeauna. În 2003, detaşamentelor
înaintate ale forţelor americane în Irak li s-au solicitat să încetinească ritmul de înaintare şi să
aştepte pentru ca subunităţile lor de logistică să le ajungă din urmă. O forţă pe câmpul de luptă, fără
a avea importanţă cât de bine este echipată şi instruită, este inutilă dacă nu poate fi susţinută, iar în
viitor susţinerea este un principiu indispensabil al luptei armate.
Eficacitatea comenzii garantează că forţa nu are mai multe divizări şi eşaloane de comandă
decât necesare şi implică unitatea de comandă. În doctrinele majorităţii armatelor, acţiunile militare
sunt împărţite pe niveluri (strategic, operativ, tactic) iar viteza şi scopul conflictelor viitoare susţin
punctul de vedere cu privire la o mai mare autoritate în mâinile comandanţilor de la nivelul unităţii,
iar interferenţele în deciziile de la nivelul tactic trebuie să fie eliminate. În situaţiile în care interesul
politic este semnificativ, nivelurile superioare ale comenzii trebuie să asigure îndrumări clare
comandanţilor subordonaţi şi să se încreadă în ei pentru a acţiona cu discernământ.
Securitatea reprezintă asigurarea protecţiei şi integrităţii forţelor şi a anumitor necombatanţi
pe timpul tuturor fazelor operaţiei. Principiul securităţii se extinde oarecum cu natura războiului.
Dacă există una din lecţiile învăţate într-un mod dur în conflictele din Afghanistan şi Irak, este
aceea că securitatea rămâne un considerent esenţial în planificarea şi executarea operaţiilor viitoare.
În plus, securitatea NGO şi a personalului altor agenţii, minorităţilor persecutate şi refugiaţilor, din
punct de vedere politic şi legal, este posibil să trebuiască să fie asigurate. În timpul conflictului din
Bosnia, incapacitatea unei forţe Olandeze de a proteja populaţia localităţii Srebrenica s-a dovedit
dezastruoasă din punct de vedere politic pentru Olanda şi NATO.
Integrarea actorilor permite participarea adecvată în planificarea şi repartizarea sarcinilor
utile către toate forţele, agenţiile şi NGO-urile care iau parte într-o operaţie. Acţiunile militare
unilaterale ale unui stat membru NATO, exceptându-le pe cele la scară mică, devin din ce în ce mai
puţin probabile. Principiile actuale ale luptei armate au fost definite în principal într-o perioadă când
operaţiile întrunite erau nemaiauzite iar operaţiile interarme erau o inovaţie recentă. Conflictele
internaţionale majore cer acum participarea partenerilor de coaliţie şi sunt după cum se poate
demonstra mai reuşite datorită participării internaţionale. Ca rezultat, principiul integrării actorilor
trebuie să fie adoptat pentru a se asigura că planificarea este executată nu numai pentru forţele
militare întrunite şi interarme, ci de asemenea pentru participarea altor agenţii guvernamentale şi
NGO-uri.
Surprinderea acţionează într-o manieră impredictibilă pentru a spori utilitatea efectelor, şi
păstrează ceva valoare în principiile actualizate ale luptei armate. În Era Informaţiei, surpriza la
nivelul strategic este dificil de realizat, totuşi, la nivelurile operativ şi tactic rămâne nediminuată şi
prin exploatarea cunoaşterii complete, un comandant militar flexibil şi creativ ar trebui întotdeauna
să găsească oportunităţi pentru a lovi într-un moment, într-un loc şi într-un mod pe care un oponent
nu-l prevede.
Feedback-ul şi evaluarea reprezentate prin culegerea şi analiza informaţiilor de la forţă, pe
timpul operaţiilor şi pentru aplicarea imediată, sunt deja familiare pentru militarii NATO. Orice
evoluţie, exerciţiu şi operaţie condusă de NATO astăzi sunt finalizate cu analize şi identificarea
lecţiilor învăţate. În viitor, executarea rapidă a operaţiilor necesită feedback-uri continui de la
operatori la planificatori pe baza a ceea ce a funcţionat sau nu. Planificatorii şi comandanţii trebuie
apoi să identifice şi să încorporeze lecţiile în planificarea revizuită pentru a maximiza eficienţa
forţelor pe câmpul de luptă, reducerea duratei conflictului şi minimalizarea efectului războiului
asupra civililor.
Cerinţe doctrinare privind forţelor viitoare
Prin procesul de transformarea militară, majoritatea ţărilor membre NATO urmăresc ca
finalitate realizarea unor structuri de forţe care să reprezinte un element de putere decisiv şi coerent
al unei Forţe Întrunite, Interagenţii şi Multinaţională şi care să furnizeze putere terestră capabilă de
dominarea oricărui adversar, în orice mediu, în gama completă a operaţiilor militare.
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Referindu-ne la unităţile Forţelor Terestre, acestea trebuie să posede atributele decisive de
Forţă Întrunită pentru a realiza dominarea în spectrul complet. Acestea atribute includ
interdependenţă întrunită completă, un caracter expediţionar, sisteme de comandă a luptei
interconectat în reţea, capabilităţi pentru operaţii descentralizate, adaptabilitate operaţională în
spectrul complet, superioritatea deciziei, şi o înaltă letalitate efectivă. Unităţile trebuie să fie
capabile de manevră operaţională la distanţe strategice, să intre în orice teatru la momentul şi locul
alese, să aplice manevra precisă cu dorinţa de a câştiga un avantaj poziţional, să angajeze ţintele la
distanţe îndepărtate, şi atunci când este necesar, să intre în contact şi să distrugă adversarul.
Politicile, strategiile, conceptele strategice şi militare ajută îndrumarea, direcţionarea şi în
cele din urmă stau la originea structurilor militare ale viitorului. Structurile militare trebuie
proiectate, organizate, echipate şi instruite pentru a asigura puterea terestră ca un multiplicator de
luptă hotărâtor pentru Comandantul Forţei Întrunite (JFC).
Aceaste structuri sunt o componentă cheie interdependentă şi descentralizată pentru JFC în
cadrul unui Concept de Operaţii Întrunite. Ele sunt capabile de a desfăşura operaţii rapide, globale
şi distribuite operaţional, simultane şi secvenţiale. De asemenea, ele sprijină conceptele cu privire la
Mediul de Informaţii Colaborativ, Evaluarea Reţelei Eperaţionale, Grupul Întrunit de Coordonare
Interagenţii, Comandamentele de Forţă Întrunită Permanente şi Operaţiile Bazate pe Efecte.
Rolul decisiv al puterii terestre este de a domina mediul terestru foarte complex care
cuprinde nucleul majorităţii operaţiilor întrunite. Lupta armată, în mod invariabil, realizează o
concentrare strategică decisivă pe uscat, acolo unde trăiesc oamenii şi unde se află autoritatea
politică. Astfel, conflictul armat presupune o provocare de durata şi inevitabilă de a controla
terenul, populaţiile şi resursele.
Data fiind această realitate, în viitor, puterea terestră va continua să fie instrumentul militar
de bază pentru deznodământul conflictului, care predomină în război şi reconstruieşte în timp de
pace. Spre deosebire de alte forţe care acţionează pe uscat, unităţile Forţelor Terestre determină
calitatea campaniei, asigurând dominarea pe termen lung asupra ameninţărilor complexe, care
evoluează şi care au capabilităţi asimetrice.
Câmpul de luptă al viitorului este multidimensional, complex, dispersat şi continuu, iar
operaţiile au loc în tot spectrul, terestru, maritim, aer, spaţiu şi ciberspaţiu. Adversarii sunt
asimetrici evolutivi, complecşi şi capabili de adaptare. Unităţile Forţelor Terestre trebuie proiectate
pentru a asigura capabilităţi inovatoare care să facă faţă noului mediu operaţional şi să se bazeze pe
lideri şi soldaţi cu o gândire imaginativă, care se adaptează şi domină adversarii cu viteză de
comandă superioară şi acţiune decisivă.
Structurile trebuie organizate, încadrate, echipate şi instruite pentru a fi corespunzătoare la
toate nivelurile operaţiilor militare, desfăşurabile, agile, versatile, letale, capabile de supravieţuire şi
sustenabile în spectrul complet al operaţiilor militare. De asemenea, structuri organizatorice trebuie
să fie modulare, accesibile, redimensionabile şi flexibile pentru operaţii terestre prompte şi
susţinute. Forţa viitorului este caracterizată de un sistem de comandă de luptă interconectat în reţea
şi interarme întrunit, interagenţii şi multinaţional care include o arhitectură de comandă, control,
comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi cercetare (C4ISR).
Sistemele de Forţe Viitoare sprijină manevra dominantă decisivă, în orice condiţii de vreme
şi de teren ca grupuri interarme pe jos sau pe vehicule păstrând integritatea unităţii. Forţele Terestre
Viitoare asigură cea mai bună combinaţie a tehnologiilor de observare, protecţie balistică, achiziţie
şi targeting la distanţă mare şi de lovire şi ucidere cu primul glonţ. Unităţile sale sun capabile de a
distruge structurile adversare la distanţe mai mari cu calibre mai mici, precizie mai mare şi efecte
mai devastatoare.
Unităţile Forţelor Terestre viitoare nu reprezintă numai sisteme noi, ci vor fi rezultatul unei
revoluţii complete şi holistice în doctrină, structuri organizatorice, instruire, material, abilităţile de
management, personal şi facilităţi, iar elementul care va da valoare structurilor Forţelor Terestre va
fi soldatul nu tehnologia.
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Concluzii
Transformarea militară, extinderea tehnologiei şi complexitatea câmpului de luptă al
viitorului impun ca principiile luptei armate să se extindă şi să devină mai complexe pentru a
rămâne utile, iar independenţa principiilor individuale este acum un lucru de domeniul trecutului.
Flexibilitatea, cunoaşterea completă, feedback-ul şi evaluarea sunt elemente cheie pentru
planificarea permanentă. Feedback-ul şi evaluarea depind de integrarea actorilor, cunoaşterea
completă, iar economia efectelor şi concentrarea efectelor depind de flexibilitate.
Structurile militare sunt proiectate şi dezvoltate pentru interdependenţă întrunită cu grade
variate ale interdependenţei şi interoperabilităţii interagenţii şi multinaţionale. Ele sunt o forţă de
manevră interarme precisă care angajează concepte operaţionale multidimensionale revoluţionare
potenţate de tehnologie. Forţele viitoare aduc calitate operaţiilor militare şi luptei întrunite,
asigurând dominarea pe termen lung asupra adversarilor care evoluează, sunt versatili şi adaptabili
cu capabilităţi asimetrice într-un spaţiu de luptă complex.
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CONSIDERAŢII PRIVIND RĂZBOIUL DIN AFGHANISTAN
ÎN CONTEXTUL SPAŢIAL ŞI TEMPORAL ACTUAL
Costel IONESCU∗
Afghanistanul, calea cea mai scurtă de tranzit a opiului şi heroinei către ţările din Europa şi
America de Nord, este astăzi, în continuare, unul din punctele fierbinţi ale lumii în care forţele
coaliţiei ISAF se străduiesc să lichideze bazele teroriste din această parte de lume.
Mişcarea insurgentă are ca scop principal să demonstreze populaţiei locale că, talibanii
reprezintă unica soluţie pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii naţionale, precum şi pentru eliminarea
corupţiei generalizate care domină actuala guvernare cu sprijinul forţelor vestice “de ocupaţie şi
necredincioase”.
Insurgenţii caută să ducă la îndeplinire obiectivele propuse printr-o activitate kinetică
intensă, printr-o campanie informaţională susţinută, având ca finalitate obţinerea consensului
populaţiei locale.
Războiul din Afghanistan, rămâne în opinia mea ceva de durată, pacea fiind undeva departe.
Acţiunile forţelor de coaliţie trebuie să fie ferme, punctuale pe obiective vitale pentru contracararea
acţiunilor insurgenţilor cât şi acţiuni non kinetice de reconstrucţie pe domenii bine stabilite şi care
să creeze o oportunitate pentru autorităţile centrale şi locale în oferta de educaţie, asistenţa medicală
şi a locurilor de muncă, bineînţeles bazat totul pe un sistem de securitate internă a fiecărui cetăţean
afghan.
Terorismul religios, fenomen care se manifestă acum în Afghanistan, reprezintă o speţă a
conflictelor asimetrice. El este un factor distructiv, negativ pentru securitatea fragilului stat afghan.
Spaţiul şi timpul joacă un rol important în ceea ce priveşte abordarea strategică a
desfăşurării acţiunilor militare în Teatrul de Operaţii Afghanistan.
Încă de la începutul misiunii, prin ordinul pentru misiune, batalionul românesc a fost
încadrat într-un spaţiu clar definit, ca şi temporalitate având o durată de şase luni, pentru
îndeplinirea mandatului încredinţat.
Din punct de vedere al ariei de responsabilitate, încă din perioada de pregătire,
caracteristicile naturale ale zonei au fost punctele de analiză permanentă. Înţelegerea şi interpretarea
corectă în primul rând a acestora coroborată cu alţi indicatori (viaţa socială, religie, tradiţii istorice,
istoria conflictelor anterioare, etc.) în opinia mea ducea şi s-a confirmat ulterior la îndeplinirea
optimă a misiunilor încredinţate.
Astfel, configuraţia zonelor muntoase, dispunerea şi orientarea lanţurilor muntoase cu văi
adânci, peşteri şi ascunzători bine pregătite au constituit pentru forţele ISAF adevărate obstacole
naturale care au favorizat forţele insurgente cu forţe reduse numeric şi cu mijloace relativ reduse.
Terenul muntos cu multe peşteri (grote), unele dintre ele amenajate, permite realizarea unei
rezistenţe de lungă durată în aşa cunoscutele zone de “save havens”. Faptul că acest teritoriu a fost
zonă de acţiune timp de 30 de ani a creat un sentiment de siguranţă pentru forţele insurgente.
Terenul accidentat în mare parte fără vegetaţie, dar străbătut de şanţuri cu dimensiuni uneori
uriaşe (adâncime 4-5 metri) create în urma ploilor torenţiale asigură condiţii deosebit de favorabile
pentru executarea deplasărilor şi apropierea în ascuns, realizarea surprinderii de către forţele
insurgente, cunoscătoare foarte bune a acestor aspecte.
În acelaşi timp acest teren a fost un mare dezavantaj pentru forţele ISAF care acţionau pe
tehnică şi care puteau uşor fi surprinse în ambuscade; deplasarea pe jos nu asigura în totalitate
protecţia forţei.
Compartimentarea accentuată a terenului, accesibilitatea redusă, sistemul de comunicaţii (o
singură cale de comunicaţie asfaltată), schimbarea frecventă şi bruscă a situaţiei meteorologice au
imprimat acţiunilor desfăşurate anumite particularităţi.
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Toate acestea au impus desfăşurarea acţiunilor pe direcţii conturate de văi adânci, căi de
comunicaţie, obiective ţintă (sate, aşezări nomade) cu structuri mici şi cu un grad mare de
independenţă. Insuficienţa forţelor uneori a creat intervale mari între structurile care participau la
operaţie.
Terenul accidentat a creat mari probleme pentru conducerea trupelor în realizarea şi
menţinerea legăturilor şi limitării observării continue executate de insurgenţi.
Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor militare în zone greu accesibile au solicitat eforturi
fizice deosebite din partea luptătorilor, suprasolicitarea tehnicii din dotare, iar echiparea, înzestrarea
nu a fost întodeauna elementul de siguranţă pentru luptător.
Necesitatea unor surse de informaţii sigure, continue au stat permanent în faţa
planificatorilor unei operaţii deliberate.
Surprinderea şi rapiditatea în executarea misiunilor trebuia să fie elementul cheie pentru
contracararea punctelor pozitive oferite de teren pentru insurgenţi.
Terenul şes, aparent propice desfăşurării operaţiilor deliberate ofensive, era împănat cu
dispozitive explozive improvizate, iar în urma unor ploi abundente sau furtuni de nisip devenea o
capcană pentru forţele ISAF.
Un alt element geografic din A.O.R. a Batalionului de Manevră a fost reţeaua hidrografică şi
modul de amenajare a câmpurilor de culturi (adevărate abatize).
Clima mai ales temperaturile favorabile au fost un sprijin pentru insurgenţi; în momentul
când temperatura a scăzut drastic acţiunile insurgenţilor s-au canalizat spre căile de comunicaţie sau
de aprovizionare ale forţelor coaliţiei.
Variaţiile de temperatură au avut influenţă şi asupra tehnicii şi uneori asupra personalului.
Elementele naturale şi cele artificiale ale factorului geospaţial au influenţat nu numai
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor militare ci şi activitatea de suport logistic.
Alte elemente care au trebuit să fie permanent în atenţie / analiză :
 multinaţionalitatea structurilor participante în A.O.R.;
 nivelul redus de pregătire, încredere ale forţelor A.N.S.F.;
 cele zece principii ordonate de preşedintele Karzai;
 graniţa comună cu Pakistanul şi instabilitatea, mai ales după uciderea fostului
premier Bhuto;
 instabilitatea, neîncrederea în noile structuri locale;
 corupţia, consumul de droguri, răpirile de persoane;
 influenţa liderilor religioşi şi a bătrânilor satului.
Din punct de vedere temporal acţiunile desfăşurate au avut ca principale caracteristici :
 planificarea foarte rapidă;
 timp de reacţie rapidă;
 discontinuitate în desfăşurarea operaţiilor deliberate.
Din evaluările comparative cu anii anteriori s-a observat că insurgenţii dezvoltă o campanie
de primăvară foarte puternică, îndelung pregătită pe timpul perioadei de iarnă. Campania debutează
furtunos, de regulă pe la mijlocul lunii martie când vremea se încălzeşte şi precipitaţiile sunt foarte
rare cu atacuri susţinute pe întreg teritoriul.
În această perioadă insurgenţii sunt bine organizaţi, dispun de armament şi muniţii
suficiente, au adunat informaţii sigure despre prezenţa şi activitatea forţelor coaliţiei şi despre
modul de acţiune al acestora.
De asemenea, prin campania informaţională şi propaganda, desfăşurate pe timpul iernii, au
atras o parte a populaţiei în sprijinirea acţiunilor insurgente prin oferirea de bani, informaţii, hrană,
adăpost şi luptători recrutaţi din satele afghane.
Campania de primăvară ţine, de regulă, până la sfârşitul lunii iunie, în continuare insurgenţii
fiind preocupaţi de menţinerea unui nivel ridicat al activităţii lor, concomitent cu atragerea de noi
luptători (în special străini) şi efectuarea de reaprovizionări cu armament şi muniţii.
O altă perioadă de maxim al activităţii insurgente, este reprezentată de startul Ramadanului,
sărbătoare de o lună de zile, ce are loc în lunile septembrei – octombrie. Perioada de dinainte de
603

sărbătoare este folosită de insurgenţi pentru obţinerea de succese şi victorii importante, care să fie
intens exploatate în campania informaţională din timpul Ramadanului.
Până la venirea iernii, activitatea insurgentă se menţine, de regulă, ridicată, insurgenţii
căutând să realizeze cât mai multe din obiectivele propuse.
Iarna reprezintă cel mai de temut adversar al insurgenţilor, îi determină să-şi reducă serios
activitatea, sfârşitul lunii noiembrie marchează o activitate redusă a acestora care rămâne la acest
nivel până la începerea campaniei de primăvară.
Subaprecierea sau exagerarea rolului elementelor spaţiale din A.O.R. poate avea influenţe
negative asupra finalităţii şi îndeplinirii scopurilor propuse.
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IMPLICAŢIILE CONFRUNTĂRII ÎNALT TEHNOLOGIZAT
ASUPRA ACŢIUNILOR MILITARE MODERNE
Marius Dumitru CRĂCIUN∗
Technology continues to influence military conflicts. New generation of precision guided weapons, C4I and
C ISR systems, new information warfare and PSYOPS techniques and technologies will be broadly used in future
conflicts.
XXI Century conflicts will have similar characteristics: it will take place in all dimensions will have no precise
geographical limits and use more and more advanced technologies.
Analyzing the military conflicts of the last decades and identifying the changes generated by the employment of
high technology into the modern battlespace is a difficult challenge. In the present paper we have tried to identify a few
Highly Technological Confrontation (HTC) elements that are influencing, in our opinion, military science.
4

Avansul tehnologic influenţează şi va continua să influenţeze hotărâtor evoluţia conflictelor
armate. Noile generaţii de arme inteligente, sistemele C4I, sistemele electronice de supraveghere,
cercetare şi lovire, tehnicile şi tehnologiile războiului informaţional şi psihologic nu mai lipsesc din
nici o confruntare militară şi vor fi folosite masiv în viitoarele operaţii şi lupte.
Conflictele secolului XXI au un numitor comun: se desfăşoară în toate mediile, dimensiunile
nu mai au limitări spaţiale şi angajează tehnologii din ce în ce mai avansate.
Analiza conflictelor militare ale ultimelor decenii, cumulată cu determinarea ştiinţifică a
unor mutaţii generate de utilizarea pe scară largă a tehnologiei au permis identificarea unor
elemente ale confruntării înalt tehnologizate (CÎT) şi ale implicaţiilor asupra acţiunilor militare ale
secolului XXI.
1. Lărgirea continuă a spectrului de confruntare
Procesul de lărgire a spectrului de confruntare a caracterizat a doua jumătate a secolului al
XX-lea si va continua, probabil, sa fie specific, poate chiar proeminent, în secolul XXI, ca element
definitor al confruntării înalt tehnologizate.
Sursele de instabilitate din ultimele decenii au determinat apariţia multor organisme de
securitate, globale si regionale, precum şi a instrumentelor necesare punerii în operă a deciziilor
acestora, respectiv forţe şi mijloace de execuţie, structuri de conducere corespunzătoare misiunilor
de impunere ori menţinere a păcii, pentru acţiuni umanitare, de căutare-salvare si de alta natură.
Grupate iniţial sub denumirea de acţiuni militare altele decât războiul, acestea s-au
diversificat foarte mult şi, probabil, vor continua să se diversifice, incluzând acţiuni de asistenţă de
securitate, de observare, interpunere, de construcţie ori de realizare a păcii (acţiuni post-conflict şi
contra-insurgenţă, etc).
Era informaţională a produs şi va continua să producă schimbări semnificative în
desfăşurarea acţiunilor militare, prin aplicarea tehnologiei informaţionale în toate formele şi tipurile
de acţiuni militare, pe de o parte, iar pe de altă parte prin capacitatea sistemelor militare de a se
adapta la limitările date de introducerea în ecuaţie a mass-media, ca principal vector al războiului
informaţional. De asemenea, identificăm tot mai mult elemente care duc la sporirea confruntării în
domeniile nemilitare ale războiului şi utilizarea mai raţională a luptei armate, pentru situaţiile care
nu pot fi rezolvate altfel.
Toate aceste evoluţii şi lărgirea spectrului de confruntare vor determina schimbări majore în
planul conceptelor, doctrinelor şi în cel al structurii, educării şi instruirii forţelor, precum şi în
privinţa fizionomiei acţiunilor, crescând cerinţele de integrare, standardizare şi interoperabilitate,
precum şi cele de realizare a unor aranjamente de comandă şi control între forţele sau naţiunile
participante, în cazul alianţelor şi coaliţiilor. Deşi integrarea nu ajunge la nivel subunitate,
elementele de suveranitate naţională prevalând încă în mandatele politice acordate forţelor alocate
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unei campanii militare, observăm la nivelul NATO şi al coaliţiilor o înţelegere şi o acceptare mai
mare faţă de folosirea capacităţilor de ”nişă” ale diferitelor state, preferabilă încercărilor de a
impune politici de dotare şi echipare greu de realizat.
Apariţia unor tehnologii noi, cu aplicaţii şi capacităţi deosebite în domeniul militar, măreşte
şi mai mult spectrul de confruntare şi generează apariţia de noi concepte.
În ultimul conflict din Irak au apărut concepte, mai mult sau mai puţin folosite şi
experimentate, precum operaţia "Şoc şi groază", operaţii informaţionale, operaţii bazate pe efecte,
războiul de manevră, războiul contra insurgenţilor, războiul expediţionar. Din analiza informaţiilor
limitate de care dispunem, putem trage câteva concluzii cu privire la desfăşurarea acţiunilor
militare:
a. Toate operaţiile au fost întrunite şi multinaţionale – evidenţiate de folosirea tuturor
categoriilor de forţe ale SUA, cu o creştere semnificativă a celor speciale, cu o integrare de succes
în planul de operaţii a forţelor militare străine: australiene, britanice, poloneze – urmată de
integrarea a peste 27 de naţiuni, inclusiv România, în operaţiile militare post-conflict.
b. Cooperarea dintre forţele de operaţii speciale şi forţele principale, la un grad
nemaiîntâlnit, ilustrată de acţiuni neconvenţionale, de tipul celor de căutare a conducătorilor
Partidului Baas, un exemplu fiind cele de pe autostrada Bagdad–Tikrit, unde, pentru prima dată în
istoria militară a SUA, elemente ale unităţii de forţe speciale Delta Force au primit în întărire un
pluton de tancuri M-1 ABRAMS, pentru a asigura protecţia forţelor la atacurile cu armament uşor şi
mijloace explozive improvizate;
c. Capacitatea de prelucrare şi exploatare a unei cantităţi masive de informaţii1, specifică
războiului bazat pe reţea, executarea atacurilor cu sisteme de armament de mare precizie, a
manevrelor rapide şi aplicarea tehnicilor de luptă adecvate situaţiei tactice au permis un efect
sinergic, forţele americane reuşind să obţină rezultate mai bune decât cele preconizate.
d. S-a pus în aplicare o puternică componentă informaţională şi psihologică, încercânduse folosirea mass-media ca vector la încărcării psihologice a forţelor proprii, menţinerii sprijinului
popular şi a suportului internaţional. Aici trebuie să scoatem în evidenţă că apariţia unor noi
jucători în plan mediatic, precum „Euronews” sau „Al-Jazeira”, au făcut mult mai dificilă această
întreprindere. Aici s-a cristalizat şi conceptul împărţirii acţiunilor militare în acţiuni cinetice şi noncinetice, fiecare cu un rol bine stabilit în confruntarea secolului XXI.
Ca parte componentă a conceptului "Şoc şi groază", care se dorea un concept cu efecte
inclusiv psihologice, însă datorită mediatizării excesive înainte de declanşare şi a imposibilităţii
prezentării mediatice a efectelor, nu a realizat efectul scontat, folosirea armamentului cu mare
precizie de lovire a fost generalizată. Dacă în primul Război din Golf numai 7% din armele folosite
au fost de mare precizie, în săptămâna întâi a conflictului, procentajul loviturilor precise s-a ridicat
la 95%.
Lovituri cu rachete de croazieră lansate de pe navele coaliţiei, lovituri aeriene asupra
sistemului C2 guvernamental şi cel al apărării antiaeriene irakiene, asupra forţelor din Garda
Republicana Speciala, SRG (Special Republican Guard), fie din Garda Republicana, RG
(Republican Guard), mai mult de trei divizii, dislocate în dispozitiv de protecţie a obiectivelor din
jurul Bagdadului.
„Loviturile de precizie la mare distanţă pot fi noul domeniu al războiului cel mai bine
înţeles în întreaga paradigmă a noii revoluţii în afacerile militare. În momentul creării şi
dezvoltării unor sisteme de lovire de precizie, ca JSTARS şi ATACMS (Sistemul de rachete tactice
al forţelor terestre), ideea de bază a fost să se creeze o capacitate de lovire flexibilă şi polifuncţională, cu rol de sprijin şi creştere a consistenţei şi eficacităţii loviturilor trupelor de uscat2”

1

Pentru a procura şi introduce în reţea informaţiile necesare hotărârilor din teatrul de operaţii, s-au folosit peste 40
sateliţi de observare şi dirijare, sisteme de cercetare de tipul AWACS şi JSTARS, avioane fără pilot şi mijloace
electronice şi optice din dotarea trupelor terestre sau forţelor speciale. Considerăm totuşi că americanii au avut la
dispoziţie 12 ani pentru a identifica şi localiza toate aceste obiective, lucru nemaiîntâlnit în istorie.
2
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Potrivit planului de operaţii american, la atacul împotriva Gărzii Republicane au participat chiar şi
focul tancurilor coaliţiei.
Operaţiile militare întrunite americane, care au vizat centrul vital al regimului lui Saddam
Husein au fost, de fapt, o variantă a acţiunilor de luptă întrunite în mediul urban cu caracteristici
CÎT: lovituri aeriene asupra concentrărilor de trupe şi obiectivelor strategice şi, pe fondul acestora,
incursiuni rapide, cu efective reduse, susţinute de un mare număr de blindate, urmate de retrageri la
fel de rapide – o tehnica de hărţuire şi intimidare pe care ar fi trebuit să o adopte, poate, forţele de
apărare, considerate a priori mult mai numeroase şi creditate cu o cunoaştere perfectă a terenului.
Apar tot mai des loviturile de decapitare, acţiuni de valoare strategică efectuate cu
mijloace de valoare operativă sau chiar tactică, prin care, folosind la maxim capabilităţile reţelei de
senzori, se încearcă identificarea poziţiei exacte şi lovirea cu mijloace de mare precizie şi letalitate a
conducerii inamicului.
Putem ilustra cu exemple recente, cum ar fi acţiunea forţelor speciale ale SUA in Irak prin
care s-a nimicit conducerea reţelei locale al-Qaeda în Irak, prin omorârea liderului, Abu Musab al
Zarkawi Zarkaoui, împreună cu şapte dintre adjuncţii săi, într-o casă situată la 50 km nord-est de
Bagdad, în provincia Diyala, în apropiere de capitala provinciei Baqouba. Folosirea la maxim a
capabilităţilor de informaţii a unei unităţi specializate, folosirea reţelei de senzori pentru a-l
depista şi ai urmări mişcările şi lovirea locului de dispunere cu două bombe de mare precizie, una
ghidată pe fasciculul laser pornit de la bordul unui UAV, iar cealaltă de la sol, indică existenţa
unor proceduri de operare detaliate, eficiente şi îndelung practicate.
Trebuie scoasă în evidenţă aici capacitatea de a integra în aceiaşi reţea de comunicaţii –
conducere şi dirijare a focului a elementului de operaţii speciale aflat la sol, cu celulele de analiză
a informaţiilor, una în „Camp Nama" dispusă lângă Aeroportul Internaţional Bagdad şi cealaltă,
cu capacităţi de analiză mult mai mari, dislocată la Fort Meade, SUA, cu UAV-ul care asigurat
iluminarea laser şi cu aeronava F-16 care a executat atacul.
Un alt exemplu elocvent este raidul Forţelor Speciale israeliene din localitatea Baalbek,
Liban, unde s-a încercat prinderea conducătorului miliţiilor Hezbollah, şeicului Muhammad Yazbek
– un alt exemplu de operaţie cu forţe de valoare tactică folosite pentru îndeplinirea unui obiectiv
strategic şi unde s-au folosit UAV-uri, elicoptere AH-64 Apache şi AH-I Cobra.
Pentru a concluziona, suntem de acord că „diferenţa dintre clasic şi modern la nivelul
războiului actual este dată tocmai de CÎT, ce poate avea loc în toate domeniile acestuia, nu numai
în cel militar. Conectarea la reţea reprezintă, în opinia noastră, nu numai acţiunea tehnică, ci
implică şi domeniul acţional, de management organizaţional şi dezvoltare a unor protocoale şi
proceduri de procesare, distribuţie şi stocare a informaţiei, în strânsă legătură cu nevoile”3.
2. Creşterea capacităţii de avertizare şi scurtarea timpului de decizie
Din punctul de vedere al conducerii acţiunilor în CÎT, capacitatea de a fi avertizat corect,
complet şi oportun presupune realizarea unei percepţii cât mai apropiate de realitatea situaţiei din
spaţiul de confruntare.
Este foarte posibil ca, realizând o mare capacitate de avertizare, de cunoaştere permanentă a
ceea ce se întâmplă în spaţiul de luptă, să se schimbe raportul dintre libertatea de acţiune, inerentă
conducerii operaţiei şi necesitatea de coordonare şi de realizare a simultaneităţii, cerinţe atinse mai
mult printr-o conducere centralizată.
Din punctul de vedere al prelucrării datelor, sistemele digitale destinate supravegherii si
avertizării specifice războiului bazat pe reţea produc un volum foarte mare de date, care ar putea
sufoca pe comandanţi cu informaţii, soluţia fiind aşteptată din partea unor viitoare echipamente ori
proceduri de filtrare, ceea ce va asigura comandanţilor si statelor majore informaţii pertinente, uşor
de exploatat, de regula sub forma de imagini grafice sau tabelare, concentrate în Imaginea
Operaţională Comună - COP.
Din punct de vedere tehnologic va fi posibil ca viitoarele tehnologii specializate sa permită
procesarea, compararea, diferenţierea, orientarea spre beneficiari şi analiza datelor şi informaţiilor
3

ONIŞOR, Constantin, Gl bg. prof dr, Gândirea Militară, p. 130.
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în regim automatizat, asemănător „modelelor umanoide”, corespunzător protejate din punct de
vedere INFOSEC. In acelaşi timp, personalul din structurile de stat major va trebui sa aibă
abilităţile corespunzătoare acestui nivel tehnologic, rezultate in urma unor procedee noi de selecţie,
pregătire si antrenare.
La nivelul palierelor de comandă şi control, încă din primul conflict din Golf s-a observat
folosirea intensă a reţelelor de calculatoare pentru urmărirea, analiza şi simularea cursurilor de
acţiune ale inamicului4. Generalizarea simulării şi modelării a permis comandanţilor nu numai să-şi
fundamenteze decizii pertinente şi pe deplin „executabile” de către subordonaţi, cât mai ales
determinarea corectă a nevoilor de asigurare logistică a fiecărei campanii sau operaţii.
Autorul prezentei comunicări a avut şansa de a participa la exerciţiul prin simulare
„CAPSTONE 1994”, unde a lucrat ca operator într-un punct de comandă al unui divizion de
artilerie al US Army. În cadru exerciţiului, a cărei simulare se desfăşura pe teritoriul Irakian, s-au
„jucat” mai multe scenarii de acţiune a inamicului, căutându-se soluţia optimă de rezolvare.
Avantajul dat de tehnologie şi de apariţia incipientă a reţelelor, şi ne referim aici la capacitatea
sistemelor JSARS şi AWACS de a furniza, prin terminale aflate în cadrul punctelor de comandă,
informaţii extrem de precise despre obiectivele ce urmează să fie lovite, a dus la obţinerea
succesului în toate angajamentele în care respectivul divizion a fost angajat.
Avertizarea asupra situaţiei are legături inerente şi cu activitatea mass-media mondială,
aceasta fiind o sursă publică, deservită ori asigurată de o reţea globală, de amploare fără precedent,
omniprezentă şi sprijinită pe echipamente corespunzătoare.
3. Obţinerea superiorităţii şi dominaţiei informaţionale
În cadrul CÎT, sistemul informaţional, determinat de dezvoltarea rapidă a tehnologiei
informaţiei prefigurează un nou tip de război, a cărui fizionomie este dată de elementele specifice5,
confruntarea în toate domeniile vizează cu precădere procesarea rapidă a informaţiilor, realizarea
fluxurilor decizionale continue şi sigure, viteză şi anticipaţie în decizie, forţă de conducere,
comunicaţii fiabile, informatică performantă şi se translatează din sfera materială în cea
informaţională, iar oportunitatea informaţiei suplineşte, de cele mai multe ori, deficitul de forţe şi
mijloace.
Superioritate informaţională în cadrul CÎT înseamnă realizarea condiţiei ca unul dintre
adversari să ştie mai mult decât celălalt. Decizia nu trebuie să se mai bazeze numai pe intuiţie, ci pe
cunoaşterea permanentă a situaţiei, „intuiţia rămânând numai un parametru în gestionarea
neprevăzutului”6.
Superioritatea informaţională mai este dată şi de parametrii calitativi (volum, viteză,
intensitate, veridicitate etc.) în procesarea informaţiei, de capacitatea de distribuţie instantanee, uşor
accesibilă de un operator cu pregătire medie.
Acest fapt este posibil să imprime orientarea permanentă a proceselor şi fenomenelor
militare, concomitent cu posibila schimbare a ponderii activităţilor factorilor de decizie şi de sprijin
al deciziei, în favoarea colectării, procesării şi utilizării informaţiei, cu extinderea mai mult decât
probabilă a acestui proces asupra prevenirii conflictelor şi în activităţile post conflict. Despre gradul
de automatizare al primului război din Golf specialiştii au considerat că „virtual toate aspectele
războiului sunt acum automatizate, presupunând capacitatea de a transmite mari cantităţi de date
în multiple forme diferite”7, cu menţiunea că în această campanie s-au dislocat în teatru peste 3000
de computere, conectate la reţelele deja existente în SUA.
Desigur, sunt şi unii critici ai conceptului CÎT, care consideră că prezenţa reţelelor de
comandă şi control, la nivel global şi care asigură accesul instantaneu la toate structurile militare
desfăşurate, duce la o centralizare excesivă a controlului ierarhic de sus în jos. Nu suntem de acord
cu această teorie şi observăm că experienţa conflictelor militare recente, unde au fost implicate
4
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armate moderne, indică altceva. În conflictele din Golf s-a întâmplat exact opusul, comandanţilor
asigurânduli-se o mare autonomie. Sistemul a permis însă accesul instantaneu la o serie de
„servicii” precum informaţii, simulări, consultări, etc., permiţând luarea unei decizii optime.
4. Digitalizarea
O tendinţă inevitabilă în evoluţia tehnologiilor, care va avea impact şi asupra tehnicii şi
echipamentelor cu destinaţie militară, precum şi asupra acţiunilor militare este digitalizarea,
prezentă ca fenomen peste tot în CÎT. Nu vom face analiza conceptului din punct de vedere
tehnologic, însă trebuie să menţionăm câteva avantaje.
Problemele de interoperabilitate sesizate de forţele SUA în anii 80, după campaniile din
Panama sau Grenada, au impus sintagma “acţiuni întrunite”. Aceasta s-a adoptat relativ repede la
nivel tehnologic, conceptual şi acţional, apărând echipamente, doctrine şi regulamente de luptă care
abordau problema şi ofereau soluţii de rezolvare. Interoperabilitatea mijloacelor de comunicaţii,
între echipamentele şi sistemele categoriilor de forţe, creşterea exponenţială a volumului de
informaţii şi nevoia de procesare a acestora au grăbit apariţie şi folosirea tehnologiei digitale. Din
cauza volumului mare, problemele de analiza a datelor si informaţiilor trebuie să fie concentrate pe
acţiunile care urmează să aibă loc, astfel ca acestea să fie identificate şi conştientizate înainte de
declanşarea acţiunilor.
Integrarea tuturor acestor sisteme, de cele mai multe ori construite cu tehnologii sau
concepte diferite, dezvoltarea industrială civilă în domeniu, eficacitatea, capacitatea şi acurateţea
tehnologiei digitale şi costurile relativ scăzute pentru performanţa obţinută au contribuit la
generalizarea acesteia.
Introducerea tehnologiei digitale în statele majore a condus la mutaţii calitative ale
procesului de comandă şi control. S-au îmbunătăţit semnificativ capabilităţile de analiză şi sinteză,
creativitatea, capacitatea subordonaţilor de a asculta şi de a comunica. Digitalizarea unui stat major
are ca scop asigurarea superiorităţii informative, capacitatea de acumulare, prelucrare şi exploatare
a datelor utile pentru îndeplinirea misiunii.
Comunicarea internă în cadrul statului major astfel îmbunătăţită permite fiecărui utilizator să
aibă acces la datele stocate în baza de date a sistemului şi să le actualizeze în funcţie de nivelul de
acces autorizat. Datele pot fi „extrase” dintr-un spaţiu sau o sursă publice sau din sistemele militare.
Protocoalele existente permit restricţionări de acces sau de modificare. De exemplu, staţia de lucru a
modulului de informaţii poate citi şi modifica situaţia din datele inamicului dar are acces limitat la
situaţia şi datele proprii, pe care le poate numai consulta.
Utilizatorul poate avea acces instantaneu la situaţiile realizate de diverse module ale statului
major şi pe plan intern, poate să schimbe mesaje de tot felul, datorită soft-ului de poştă electronică.
Operatorul de stat major are o mai mare libertate de acţiune şi responsabilităţi mărite, îndeosebi
pentru gestionarea acestui proces, de a căuta informaţia acolo unde se găseşte şi de a o trimite acolo
unde trebuie să ajungă.
Digitalizarea completează, de asemenea, aptitudinile de analiză şi sinteză ale personalului de
stat major. Asistenţa automatizată prin furnizarea formatului documentelor permite operatorilor din
statul major să se concentreze asupra lucrurilor importante. Sistemul le permite să aibă la dispoziţie
orice informaţie utilă despre inamic, forţe proprii şi aliaţi, lucru care asigură luarea rapidă a deciziei,
şi deci crearea unui avantaj.
Managementul datelor constă în prezentarea informaţiei într-un mod explicit, pentru a
permite o evaluare rapidă, completă şi coerentă a situaţiilor tactice, în împărtăşirea concluziilor,
comunicarea lor rapidă, în facilitarea transmiterii părţilor grafice a mesajelor.
Una din consecinţele sistemelor de informaţii în epoca digitală este inundarea cu informaţie,
iar informaţia în exces poate duce la paralizarea statului major şi amânarea deciziei. Considerăm că
cheia de boltă a arhitecturii unui stat major în era digitală este protocolul prin care se legiferează
modul de identificare a informaţiilor relevante şi viteza cu care se prezintă acestea factorilor de
decizie. Practica a demonstrat că volumul de date şi informaţii folosite de comandant pentru luarea
deciziei este foarte mic. Din multitudinea de informaţii adunate de statul major, multe dintre ele nu
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prezintă interes pentru luarea deciziei. De aceea, informaţiile ajunse la comandant trebuie să fie
sub forma unei sinteze, să cuprindă numai esenţa.
Comandantul unei mari unităţi nu ia decizii bazate pe rapoarte despre tancuri izolate, ci mai
degrabă bazate pe perceperea manevrei unei unităţi inamice de tancuri şi pe înţelegerea scopului
acestei manevre. Sistemul de lucru în epoca digitală a CÎT, într-un stat major conectat la reţea, se
poate dovedi a fi periculos, dacă se scapă din vedere lucrurile cu adevărat esenţiale. Majoritatea
paragrafelor şi anexelor dintr-un ordin de operaţii în formatul actual, cuprind mai mult probleme
interne, care pot afecta înţelegerea „intenţiei” comandantului.
Conform spuselor Generalului Fritz Von Korjj, comandantul Şcolii de Ofiţeri a Forţelor
Terestre Germane: „digitalizarea (computerizarea) luptei nu-l va lipsi pe comandant de
responsabilitate şi de necesitatea asigurării libertăţii de acţiune”8.
Preocupări de digitalizare există şi la nivelul NATO. În cadrul Grupului de armament al
Forţelor Terestre din ţările membre, NAAG9, una din cele şase funcţii declarate, la care România
participă activ, este LG1 – Câmpul de Luptă Digitizat. În acest for de lucru sunt interoperabilizate
sistemele terestre, se stabilesc nevoi, proceduri şi protocoale tehnice de schimb de informaţii la
nivel tactic şi operativ, pe verticală şi pe orizontală, de la nivel corp la batalion şi chiar companie.
5. Generalizarea conflictelor în mediul urban
O mutaţie foarte importantă din fizionomia CÎT viitor, o provocare pentru specialişti şi
luptători, ale cărei semne au apărut chiar şi în conflictele de la sfârşitul secolului XX, este conflictul
desfăşurat în mediu urban. Acest fenomen este determinat, în primul rând, de tendinţa ca tot mai
mulţi oameni să locuiască în mediul urban, fiind posibil ca peste două decenii aproximativ 70 la
sută din populaţia globului să trăiască în oraş.
Folosirea echipamentelor avansate de informaţii, supraveghere, cercetare şi achiziţie a
ţintelor, care produc date şi informaţii în timp real, reduce semnificativ eficienţa acţiunilor militare
ale forţelor convenţionale, anulând o bună parte din avantajele unui teren frământat.
În ultimul conflict din Irak, în opinia noastră precursorul CÎT, atacul asupra Bagdadului,
unde se afla centrul de greutate al operaţiei coaliţiei – respectiv Saddam şi instituţiile sale politicoadministrative, a fost gândit ca lovitură de decapitare, efort cu caracter întrunit şi interagenţii,
folosind ultimele descoperiri tehnologice.
În planurile de atac ale Pentagonului, Saddam a fost catalogat ca "leadership target" (ţintă
"prezidenţială") şi, în consecinţă, a fost "vânat" din primele momente ale războiului. În noaptea 8
aprilie 2003, un bombardier B-1B a lansat patru bombe perforante, de tip JDAM, GB-31 (900 kg),
asupra unui obiectiv unde se presupunea că s-ar găsi dictatorul şi fiii săi. Atacul aerian a fost lansat
pe baza informaţiilor oferite de operatori din forţele speciale sau serviciile de informaţii aflaţi în
dispozitiv în oraş, care au localizat potenţialele obiective în care Saddam, cei doi fii ai săi şi alte
ţinte de valoare (High Value Target - HVT) obişnuiau să se adăpostească pe timpul nopţii. “Avem
agenţii CIA pe teritoriul Irakului nu doar ca să ştim locul în care se află Saddam în Bagdad, ci să
fim siguri ca informaţiile pe care le deţinem rămân valabile cel puţin câteva ore”10.
Selecţia obiectivelor militare, inclusiv sediile instituţiilor regimului, s-a făcut ţinându-se
seama de „povara” evitării impactului mediatic nefavorabil obţinut în cazul pagubelor colaterale şi
trezirea reacţiilor adverse la populaţia locală, a căror inimi şi suflete trebuiau „câştigate” în cadrul
operaţiei informaţionale. Operaţie care a cuprins toate armele sale importantele: imagini prezentate
la televiziune, e-mail-uri şi telefoane secrete, fluturaşi aruncaţi în punctele de comandă ale
inamicului. “Este un război total diferit, un război psihologic, care nu tolerează un număr mare de
victime in rândul civililor, întrucât a fost declarat război de eliberare”11.
8
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6. Generalizarea Teatrului de Operaţii la nivel global
Pe de o parte, efectele globalizării din ultimii 10 ani au determinat dezvoltarea unui model
impredictibil şi complex al conflictului armat. Unii experţi militari şi politologi, preocupaţi de
pregătirea pentru viitorul război, specific condiţiilor începutul de secol XXI, consideră că vor apare
forme clasice ale conflictului armat, de tip CÎT sau hibride. Însă indiferent de tipul de conflict,
caracterul expediţionar este din ce în ce mai pregnant. În contextul abordării, de tot mai multe state,
a unor concepte strategice globale, unde interesele naţionale de securitate nu se mai rezumă la
apărarea teritoriului naţional, vechile distincţii între conflictul civil, cel naţional şi cel internaţional,
între securitate internă şi externă (internaţională) au început să se disipeze.
A devenit tot mai evident că, într-o eră în care forţe transnaţionale şi substatale, bazându-se
pe tehnologii şi echipamente comerciale sau obţinute prin manufactură proprie, au căpătat aplomb şi
au reuşit să depăşească graniţele naţionale, concepte precum războiul civil, terorismul şi proliferarea
armelor de distrugere în masă, nu mai pot fi limitate sau izolate în cadrul anumitor state sau regiuni.
Încă de la începutul anilor 90, aceste fenomene au izbucnit ca ameninţări majore la
securitatea globală, tocmai pentru că diminuează distincţia făcută între crize interne şi externe. În
aceste noi condiţii, forţele transnaţionale şi substatale ameninţă nu doar statele ci chiar societatea
democratică, în ansamblul ei şi prin aceasta, stabilitatea internaţională în sine. În consecinţă, ideile
tradiţionale despre arta războiului sunt încercate, pe măsură ce dimensiunile politice, economice şi
militare ale securităţii aproape au fuzionat, iar războiul dintre un stat şi un altul pare să fi fost
înlocuit de noile forme de conflict Intra-statal şi trans-statal.
Pe de altă parte, CÎT permite folosirea unor sisteme de arme în orice punct al globului, fără
ca distanţa să mai constituie, cel puţin din punct de vedere al conducerii, un impediment.
În doctrina americană, în timpul anilor 90, conceptul de spaţiu de luptă (battle space) a
înlocuit conceptul de câmp de luptă (battle field), concept care a definit conflictul armat din timpul
campaniilor lui Alexandru Macedon până la al doilea Război Mondial. În esenţă, conceptul de
spaţiu de luptă a permis o trecere de la organizarea lineară a trupelor către o concentrare a efectelor
pe toate dimensiunile şi simultană (full-dimensional) 12 . Subscriem şi noi întru-totul acestei
concepţii.
Nu în ultimul rând, în cadrul CÎT, “diferenţele clare dintre elementele de dispozitiv, dintre
faţă şi spate, sau dintre teatre de operaţii şi teatre de acţiuni strategice, vor continua să dispară, pe
măsură ce instrumentele războiului devin din ce în ce mai interdependente şi, valabil în cazul
comunicaţiilor şi sistemelor spaţiale, pe măsură ce scad diferenţele calitative şi de afordabilitate
între sistemele militare şi cele comerciale13”.
În acelaşi mod, doi strategi chinezi au argumentat că păşim într-o eră în care „nu există
teritoriu care nu poate fi depăşit; nu există mijloace care nu pot fi folosite în război; şi nu există
teritoriu sau mijloc care să nu poată fi folosite împreună14”.
În concluzie, în contextul politic actual şi al CÎT, considerăm că Teatrul de Operaţii Militare
ca entitate geografică s-a disipat, că inamicul poate fi prezent peste tot, inclusiv pe frontul massmedia, iar componenta de protecţie a forţelor, populaţiei şi centrelor de greutate proprii, strategice şi
operative, devine din ce în ce mai importantă, implicit dependentă de tehnologia modernă şi mare
consumatoare de resurse.
7. Creşterea rolului structurilor multinaţionale
şi a caracterului expediţionar
Procesul de transformare a structurilor militare – în care formele învechite ale conflictului
linear au fost înlocuite de noile forme ale conflictului non-linear, asimetric, iar tehnologia modernă
12

Pentru mai multe detalii cu privire la doctrina americană a se vedea manualul “Operations, Field Manual 3-0 “,U.S.
Army Dept., Washington, D.C.: Department of the Army, June 2001, pp. 4-20 la 4-21.
13
CZEGE, Huba Wass şi SINNREICH, Richard Hart, Conceptual Foundations of a Transformed U.S. Army, Institute
for Land Warfare Paper 40 (Washington, D.C.: Association of the United States Army, March 2002);
14
LIANG, Qiao and XIANGSUI, Wang, Unrestricted Warfare (Beijing: People's Liberation Army Literature and Arts
Publishing House, 1999), p. 199, apud Evans, Michael. Teoria militară şi viitorul războiului ( Military Theory and
the Future of War), Naval War College Review, Volumul 56/ 3 din 21 iunie 2003, pp. 8-9.
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a eliminat distanţa din ecuaţia de putere – a fost recunoscut ca generator de noi concepte. Spre
exemplu, unul din cei mai recunoscuţi strategi americani, Phillip BOBBITT, a observat că
„Securitatea naţională va înceta să fie definită doar prin intermediul conceptului de graniţă,
deoarece atât legăturile între societăţi cât şi atacurile asupra lor coexistă în cadrul dimensiunilor
psihologice şi infrastructurale, şi nu în planul erodat, marcat de ocuparea şi stăpânirea
teritoriului15”.
Şi în Strategia de Securitate Naţională a României sunt identificate acţiunile expediţionare şi
în cadrul forţelor multinaţionale ca având un rol important în păstrarea securităţii naţionale.
Problema este diferenţa de tehnologie şi resursele alocate acestui domeniu. Dacă problemele
avute în cadrul forţelor SUA, structura militară cu cele mai mari resurse financiare din lume, sunt pe
cale de a fi rezolvate, nu acelaşi lucru se poate spune despre aliaţi şi parteneri de coaliţie, unii chiar
potenţi din punct de vedere material, dar cu constrângeri de altă natură.
În CÎT, diferenţele de dezvoltare tehnologică şi de utilizare a tehnologiilor avansate,
existente în cazul operaţiilor întrunite multinaţionale sau al celor desfăşurate în cadrul unei alianţe
ori coaliţii, pot determina scăderea eficienţei acţiunilor per ansamblu, fac imposibilă atingerea
simultaneităţii şi păstrarea unui ritm constant şi coordonat al acţiunilor, duc chiar la creşterea
costurilor şi a pierderilor, ceea ce induce noi vulnerabilităţi.
Aceste limitări sunt înţelese şi acceptate de experţi, însă decizia de a achiziţiona sisteme care
să asigure compatibilitatea şi interoperabilitatea se dovedeşte un proces mult mai lent, din cauza
constrângerilor economice şi politice.
O importanţă deosebită o are capacitatea de susţinere a forţelor in teatrul de operaţii,
impusă de creşterea ritmului, distanţelor şi vitezei operaţiilor viitoare.
Considerăm că, în mediul de confruntare specific CÎT, autonomia ridicată a structurilor,
diversitatea mare de forţe şi mijloace şi dispariţia conceptelor gen “linia frontului”, vor diminua
diferenţele specifice dintre forţele luptătoare, cele de sprijin de luptă şi cele de asigurare.
În procesul de constituire a structurii de forţe, la constituirea şi dotarea componentei
expediţionare, este esenţială şi hotărâtoare alegerea proporţiei corecte între mărimea forţelor,
potenţialul lor combativ, capacitatea de sprijin şi de susţinere în teatru.
Din punctul de vedere al logisticii, acest lucru presupune crearea unor structuri logistice
expediţionare modulare, de tip joint, introducerea unor tehnologii avansate de prognoză, diagnosticare, planificare, executare şi refacere logistică, cu capacităţi de susţinere proprii, dar care să
permită şi stabilirea unor aranjamente de completare cu resurse existente în teatru. În aceste
condiţii, capacitatea de conectare a structurilor logistice româneşti la sistemele de evidenţă
electronică existente în cadrul structurilor MJLC 16 ale NATO sau coaliţiilor multinaţionale este
vitală.
8. Dependenţa de tehnologie
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei conflictelor armate este dirijată, indiscutabil, de factorul
politic. În acelaşi timp, însă, tehnologia militară influenţează politica şi arta militară. Întreaga
fizionomie a războiului s-a schimbat, de exemplu, prin crearea armelor spaţiale, care introduc a
patra dimensiune în conflictele armate. Toate înnoirile tehnologice din domeniul militar sunt
perfecţionări tehnologice ale ştiinţelor naturii (cibernetica, fizica modernă, chimia, matematica etc.),
specialiştii străini constatând că circa 400 de tehnologii au dublă folosinţă, în domeniile civil şi
militar. În prezent, mai ales în sfera aero-spaţială, capacitatea tehnologică civilă revoluţionează
tehnologia militară.
Schimbările tehnologice vor influenţa schimbări în: eficacitatea, performanţele militare,
operaţionale, manevrabilitatea etc., dar şi simplitatea, robusteţea şi capacitatea de protecţie şi de a
15

MJLC – Multinational Joint Logistic Centre, Centrul Multinaţional Logistic Întrunit. În operaţiile multinaţionale se
creează acest centru nodal unde se procesează toate informaţiile şi se planifică şi conduc toate acţiunile cu caracter
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încorpora noua tehnologie, pentru că aceasta din urmă înseamnă ascendent moral şi tehnic,
standarde înalte, superioritate. Se estimează, totodată, că ar putea să apară noi sisteme de arme:
arme neletale, tehnologii şi tehnici nedistructive, arme psihotronice, război virtual, generalizarea
războiului în spaţiul cosmic, etc. În orice caz, înnoirile în strategia viitorului război vor fi provocate
de înnoirile în tehnologia militară, mijloacele cu care vor fi duse acţiunile de luptă şi operaţiile.
În ultimii 15 ani, acţiunile militare au avut loc între oponenţi cu diferenţe imense, în care
avantajul dat nu numai de tehnologie dar şi de resursele avute la dispoziţie, a fost covârşitor în
favoarea învingătorului.
Nu au existat confruntări între actori sensibil egali aşa că nu putem ilustra prin exemplificare
un scenariu de CÎT sau să tragem concluzii false în ceea ce priveşte viitoarea desfăşurare a
acţiunilor militare între asemenea oponenţi, înzestraţi asemănător.
Astfel, suntem de părere că dependenţa prea mare faţă de tehnologie poate fi periculoasă,
îndeosebi într-un CÎT cu abordări asimetrice.
Recentele confruntări militare din Irak au scos în evidenţă pericolul născut dintr-o
dependenţă prea mare faţă de tehnică. Pe de o parte, supremaţia electronică şi cibernetică certă a
făcut posibilă declanşarea acţiunilor militare americano-britanice când aceştia aveau un raport de
forţe net inferior. Astfel, s-a plecat la ofensivă în condiţiile în care irakienii aveau superioritate, cel
puţin în forţe terestre. Şi aici au ieşit în evidenţă vulnerabilităţile elicopterului faţă de atacurile de la
sol, dar şi scăderea fiabilităţii şi înmulţirea defecţiunilor mecanice frecvente.
În aceste acţiuni militare recente s-a dovedit că se poate acţiona, chiar cu mijloace primitive
sau mai puţin sofisticate împotriva celei mai performante tehnici care exista la ora actuală. În
momentul în care toate armatele vor deveni dependente de reţelele de calculatoare, se vor găsi
mijloace eficiente, cum ar fi cele generatoare de impuls electromagnetic, sau cele care să scoată din
funcţiune alimentarea electrică şi care să scoată din funcţiune întreaga reţea, contracarând astfel
marele avantaj pe care îl are o armata deplin cibernetizată.
Suntem de părere că nu trebuie să considerăm revoluţia tehnologică drept unic şi cel mai
important element. În această ecuaţie contează foarte mult conceptele şi doctrinele, a căror evoluţie
este mai lentă decât cea tehnologică. Contează foarte mult procesul educaţional şi nivelul de
instruire. Contează capacitatea liderilor de a folosi această noua tehnologie şi de a o introduce în
ciclul de planificare strategică. Contează capacitatea noastră de a adapta permanent conceptele, doctrinele şi actele normative pentru posibilităţile practice, de ceea ce putem pune la dispoziţia forţelor.
Şi mai contează şi capacitatea noastră de a identifica acele elemente de tehnologie care să
permită forţelor româneşti prezente în cadrul unei coaliţii multinaţionale sau NATO, de a se racorda
la reţelele respectivei forţe. Spre exemplu, în campania anglo-americană din 2003, războiul bazat pe
reţea a fost cu adevărat desfăşurat numai de către americani. Forţele britanice, cel mai constant aliat
al SUA, când a fost necesar să intre într-o anumită reţea, furnizată de americani, deşi nu aveau
respectiva tehnologie, au solicitat terminalele respective şi permisiunea de a le folosi cu împrumut.
Şi teoriile referitoare la dispariţia din câmpul tactic ca mijloacelor blindate nu au avut
acoperire, demonstrându-se că, dimpotrivă, tancul şi transportorul blindat au avantaje pentru lupta
în localitate, pentru efectul psihologic şi pentru protecţia pe care o oferă trupelor proprii. De altfel,
în acţiunile postconflict din Irak, transportoare amfibii blindate din dotarea detaşamentelor
româneşti au fost şi continuă să fie foarte apreciate pentru mobilitate, protecţia şi sprijinul de foc pe
care le oferă.
9. Creşterea rolului şi resurselor alocate protecţiei forţelor
Deşi nu este direct legat de conceptul CÎT, ci mai degrabă de condiţiile politico-economice
ale începutului de secol, dezideratul de protecţie a forţelor proprii, pornit atât din necesitatea
politică cât şi generat de fenomenul terorismului internaţional, impune măsuri organizatorice
deosebite şi eforturi tehnologice şi logistice considerabile. Şi aici îşi găsesc locul principiile CÎT, în
mod deosebit încercarea de a creşte la maxim gradul de protecţie a forţelor şi populaţiei proprii.
Problemele mai dificil de rezolvat sunt însă cele generate de atacurile teroriste sinucigaşe sau de
folosirea unor mijloace nucleare, chimice, bacteriologice şi radiologice.
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În ultima confruntare din Irak, în care s-a folosit pentru prima dată conceptul de război în
reţea, după ce aceasta a fost “declarată” încheiată, au început acţiunile asimetrice ale unor grupuri
de gherilă. În aceste noi condiţii s-a dovedit ca eficienţa CÎT nu mai este atât de mare, că au apărut
pierderi umane importante, cu efect politic, care impun regândirea strategiei şi a calculului de forţe
şi mijloace adoptate iniţial.
10. Creşterea rolului instruirii şi educaţiei militare
După părerea noastră, în cadrul CÎT, instruirea şi educaţia militară au un rol extrem de
important, în mod deosebit pe două paliere.
Pe de o parte, instruirea militarilor care operează sistemele tehnologice sofisticate este vitală
pentru asigurarea funcţionării acestora. Acest proces, deosebit de dificil la o primă vedere, este mult
uşurat de o serie de factori cum ar fi: existenţa unui nivel din ce în ce mai ridicat de pregătire
generală; capacitate mai ridicată de adaptare la progresul tehnologic, îndeosebi în rândul tinerilor;
existenţa unor sisteme şi programe de instruire asistate de calculator; existenţa unor sisteme extrem
de avansate şi eficiente de simulare.
Pe de altă parte, educarea liderilor este un proces din ce în ce mai complex şi mai costisitor,
temporal, logistic şi financiar. Este clară necesitatea de a avea, în CÎT, în domeniul cunoaşterii şi al
gândirii acţionale, un înalt nivel al pregătirii ştiinţifico – metodice, în toate domeniile artei militare.
Reţelele şi tehnologiile de interconectare, generalizarea tehnologiei informaţiei şi a simulării, sunt
concepte şi soluţii din ce în ce mai abordate şi studiate în instituţiile sistemului naţional de învăţământ
militar.
În concluzie, confruntarea înalt tehnologizată specifică începutului de mileniu influenţează
direct tactica, arta operativă şi strategia statelor Putem concluziona că, în războaiele de la începutul
mileniului III, vor fi folosite o multitudine de mijloace de acţiune specifice conflictelor asimetrice,
„sistemele strategice ale confruntării relevând o asimetrie majoră, permiţând realizarea
supremaţiei aeriene, dar şi elemente de echivalenţă, mai ales în plan informaţional, mediatic şi în
spectrul electromagnetic, ceea ce a compensat şi va compensa superioritatea obţinută în alte
domenii ale luptei”17.
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FENOMENUL RAZBOI – CONCEPT, TRASATURI.
RĂZBOIUL FENOMEN SOCIAL
Cezar COBUZ*
The facts and military events by their essence and destination become a distinctly domain of human activity the war. This represents a conflict of maximum situation which acts as a bloody armed battle between two large groups
of people who use organized armed violence, each one trying to impose his own will against the other in order to
achieve his economically, politically, socially, religious, ideological, goals.
Regarded as a social reality, the war is one of the most complex social fields. This is different from other kinds
of violences, by a row of distinct traits, such as its character of collective phenomenon and the open violence, the use of
force, as distinct characteristic of armed conflict.
Key words: the war – social field

Începutul noului mileniu aduce în prim plan una din marile probleme ale umanităţii şi
anume promovarea păcii şi menţinerea echilibrului internaţional, aceste necesităţi satisfăcute printrun compromis intervenit între interesele generale ale comunităţii internaţionale şi interesele
specifice fiecărui stat membru al comunităţii.
Este evident faptul că noile ameninţări cu care ne confruntăm sau ne vom confrunta în viitor
nu pot fi abordate în mod corespunzător de către o singură instituţie. Noua arhitectură europeană de
securitate ce se încearcă a fi calificată este şi va fi alcătuită dintr-o reţea de instituţii ce se
completează şi se sprijină reciproc - ONU, OSCE, NATO şi UE.
Încă de la apariţia sa, fenomenul militar s-a manifestat deplin în cadrul societăţii. Utilitatea
sa pentru viaţa politică, economică şi socială a comunităţii umane a căpătat o însemnătate uriaşă pe
măsura dezvoltării acesteia. Ca fenomen social, fenomenul militar este strâns legat de modul de
dobândire a avuţiei. De altfel „modul în care ne războim reflectă modul de a făuri avuţia, iar modul
în care ne antirăzboim trebuie să reflecte modul de a ne război. Războaiele contemporane ridică sau
coboară preţul benzinei la pompă, al hranei în magazine, al acţiunilor la bursă. Fac ravagii ecologice
(...). Erup în domiciliile noastre prin intermediul micului ecran (...). Războaiele din trecut răzbat
peste timp spre a ne afecta viaţa prezentă (...) războaiele purtate acum o mie de ani au dus la
inventarea ierarhiilor lanţului de comandă – o formă de autoritate familiară milioanelor de salariaţi
ai lumii actuale. Până şi războaiele din viitor – fie plănuite, fie doar imaginate – ne pot fura din
banii de impozite”18.
În concepţia specialiştilor militari, începutul de secol şi mileniu, pune în evidenţă noi
concepte de soluţionare a conflictelor militare. Fenomenul militar modern a demonstrat că folosirea
tuturor mijloacelor într-o confruntare armată, dau din ce în ce mai mult o fizionomie nouă luptei şi
operaţiei19.
Viitorul oferă cu certitudine perfecţionarea unor categorii de sisteme de armament, de mare
putere de distrugere, capabile să acţioneze în cele patru medii de confruntare, să lovească obiective
la distanţe foarte mari, în scurt timp şi cu maximă precizie, în orice condiţii de timp, anotimp şi
stare a vremii20.
Faptele şi evenimentele, militare prin esenţa şi destinaţia lor, se constituie într-un domeniu
distinct al activităţii umane şi, anume, războiul. Privit ca realitate socială, se poate constata că
războiul este unul dintre cele mai complexe domenii sociale. Această complexitate derivă dintr-un
amestec variat de condiţii de care atârnă succesul sau insuccesul unei lupte. „El este produsul
simultan al unor nenumărate forţe materiale, morale, intelectuale şi economice, cum ar fi: starea
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fizică a soldatului, starea sanitară, elan sau panică, aprovizionări, anotimp, teren, climă, întâmplare
fericită ori întâmplare funestă!
Războiul este mult mai mult decât numai o simplă chestiune de strategie, aprovizionări şi
armament, căci el rezumă o întreagă epocă istorică, toată ştiinţa, toată economia, toată cultura, toată
tehnica unui timp se oglindesc într-însul! Căci elementul pur omenesc al războiului din ce în ce mai
mult este înlocuit cu unul raţional impersonal, care este instrumentul de luptă. Aşa că adevăratul
studiu adâncit al războiului, la care ar trebui să contribuie toate ştiinţele: geografi8a, fizica, chimia,
mecanica, meteorologia, biologia, medicina, psihologia, etica, istoria, pedagogia, sociologia,
dreptul”21 .
În definirea esenţei războiului nu întotdeauna au fost incluse o serie de laturi şi trăsături
importante ale acestui fenomen social, fără de care nu se poate înţelege războiul în multitudinea
însuşirilor sale caracteristice. Studiul războiului, de asemenea, nu se poate limita la analiza
aspectelor sale pur militare (lupta armată) deoarece războiul are implicaţii profunde asupra tuturor
domeniilor vieţii sociale. Războiul – scrie Jerzy J.Wiatr – nu poate fi redus la acţiunile militare ...
nu poate fi interpretat numai cu ajutorul categoriilor pur militare... El este o stare a întregii
societăţi....22
Ca o stare a întregii societăţi, războiul, prin evidenţierea tipului de relaţii sociale care stau la
baza lui, reprezintă în mod incontestabil, o formă specifică de conflict social, fapt care este denumit
„conflict armat”. Printre numeroasele forme de relaţii conflictuale, războiul este singura formă de
violenţă – armată. Războiul scrie Jerzy J.Wiatr, reprezintă o astfel de stare a societăţii în cadrul
căreia un conflict ascuţit cu un grup extern oarecare sau un conflict intern ascuţit îşi găseşte
expresia într-o ciocnire armată23.
Războiul se deosebeşte de alte tipuri de violenţe prin trăsături distincte. O primă trăsătură,
unanim recunoscută, constă în faptul că părţile adverse sunt grupuri social-militare şi nu indivizi
izolaţi. Trăsătura cea mai frapantă a războiului – scrie, de pildă Bouthoul – „... este caracterul său de
fenomen colectiv. În acest sens, războiul se deosebeşte şi se separă net de actele de violenţă
individuală” 24 . Desigur, în legătură cu aceasta, este important să se precizeze natura părţilor
beligerante. În literatura de specialitate există numeroase scheme, în care numărul şi natura părţilor
angajate în conflict diferă de la autor la autor. De exemplu, unii consideră că războiul se poartă între
rase; alţii, între unităţi etnolingvistice sau culturale; alţii, între zone geografice sau unităţi
economico-geografice (exemplu provincie vs. provincie; sat vs. oraş, etc.); alţii, între organizaţii
religioase (exemplu, protestanţi vs. catolici, ortodoxi vs.catolici); politice (stat vs. stat; partid vs.
partid); ideologice (comunism vs. capitalism) etc.; alţii, că războaiele se pregătesc între diferitele
clase ale unei naţiuni, iar războaiele dintre comunităţile umane, state sau coaliţii de state, sunt
războaie ale clasei dominante economiceşte şi, în esenţă, războiul este o relaţie conflictuală de
clasă. În realitate războaiele se poartă între grupuri social-militare, organizate, pregătite, înarmate şi
direcţionate în scopul folosirii violenţei armate.
O altă trăsătură, de asemenea recunoscută de teoreticienii războiului, o constituie, ideea
violenţei deschise, a folosirii forţei, ca trăsătură distinctivă a conflictului armat. Ideea nu este nouă,
ea a fost formulată cu toată claritatea de Clausewitz ca fiind „un adevărat instrument politic, o
continuare a relaţiilor politice, o realizare a acestora cu alte mijloace”25, cu mijloace violente. Dar
nici Clausewitz şi nici alţi teoreticieni – care şi-au însuşit şi au dezvoltat această teză – nu au insistat
asupra conţinutului noţiunii de violenţă ca mijloc prin care impunem „inamicului voinţa noastră,
scopul”26. Este însă evident că folosirea forţei, recurgerea la mijloace violente poate avea loc în cele
mai diferite situaţii, dintre care unele nu pot fi caracterizate, în nici un caz, ca stare de război.
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În război, pe prim plan se situează un anumit gen de violenţă fizică, organizată după reguli
militare. Scopul violenţei este slăbirea capacităţii de rezistenţă a inamicului în asemenea măsură
încât să-l determine la încetarea oricărei împotriviri şi la acceptarea voinţei învingătorului. Pentru
realizarea acestui scop, violenţa este organizată la scară socială, adică: a) există o forţă militară, cât
mai puternică, cu o anumită organizare şi disciplină, care s-a pregătit în prealabil oricât de sumar, în
vederea desfăşurării acţiunilor de luptă; b) forţa militară este înzestrată cu mijloace materiale
(armament şi tehnică de luptă) pentru exercitarea violenţei.
Trăsăturile enunţate mai sus trebuie luate în totalitatea lor, într-o strânsă legătură şi
interdependenţă; lipsa uneia sau alteia dintre aceste trăsături schimbă esenţa conflictului social şi ca
atare nu mai putem vorbi de război. Astfel, caracterizarea de mai sus ne permite să stabilim natura
reală a unor situaţii conflictuale care sunt adesea identificate (în mod greşit) cu războiul, ca: luptele
dintre triburile şi ginţile epocii primitive aflate într-o veşnică căutare de hrană sau a celor din epoca
noastră care nu sunt expresia unei relaţii politice conflictuale (pirateria, banditismul colectiv,
gangsterismul, loviturile de palat etc.). Trebuie să arătăm că situaţiile politice conflictuale în care nu
se foloseşte violenţa militară (blocadele economice, demonstraţiile de forţă sau ameninţările cu
forţa; manevre militare în apropierea graniţelor unui stat etc.) sau se foloseşte numai de către una
din părţi (a se vedea intervenţiile militare), se pot transforma cu uşurinţă într-un război de amploare.
În practică este uneori destul de greu să se stabilească trecerile de la o situaţie conflictuală la alta –
deoarece limitele sunt foarte mobile – şi să determine, cu precizie absolută dacă este sau nu război.
De aceea, trăsăturile enunţate anterior sunt considerate un criteriu sigur pentru determinarea
războiului ca situaţie conflictuală specifică.
Impactul evolutiv al fenomenului militar asupra principiilor luptei armate aplicate în
operaţiile aliate de nivel operativ v-a fi subiectul lucrării de curs, acum la începutul unei Alianţe de
ambiţie în care Romania s-a angajat, şi a cărei integrări a început prin amestecul unei arte militare
de tradiţie cu o alta a supertehnologiei şi profesionalismului standardizat
Încă de la apariţia sa, fenomenul militar s-a manifestat deplin în cadrul societăţii. Utilitatea
sa pentru viaţa politică, economică şi socială a comunităţii umane a căpatat o însemnătate uriaşă , pe
măsura dezvoltării acesteia.
Ca fenomen social, fenomenul militar este strâns legat de modul de dobândire a avuţiei. De
altfel, „modul în care ne războim – afirmă celebrul viitorolog american A. Toffler reflectă modul de
a făuri avuţia, iar modul în care ne antirăzboi...” 27 completez, felul de a ne-o apăra.
Fenomenul militar, în analiza sa nu este privit ca un element independent, autonom în cadrul
sistemului social. În strînsă legătura cu celelalte fenomene determină configuraţia societăţii. Cu
toate că se prezintă în structuri variate şi cu finalităţi şi efecte diferite, el este, în oricare dintre
ipostazele sale un produs specific al politicii care l-a generat.
Fenomenul militar, poate fi definit ca, reprezentând un ansamblu de fapte şi
evenimente sociale, precum şi instituţiile corespunzătoare acestora, militare prin esenţa şi
destinaţia lor, aflate într-o continuă procesualitate.
Esenţa războiului indiferent de natura lui, v-a rămîne aceaşi. Ea se bazează pe angajarea
riscului existenţial colectiv, acceptat de o comunitate umană pentru prezervarea drepturilor sale
naturale evidenţiate şi conştientizate prin traseul politic şi filozofia grupului de lideri sau percepută
instinctiv la nivelul unei mase sau a unei grupări umane necontrolate.
Un prim aspect îl considerăm a fi procesul de mondializare al informaţiei şi participare la
corecţia deciziei a unui segment uriaş care reprezintă societatea civilă.
Al doilea aspect, fără îndoială, îl constitue cea de-a treia revoluţie în domeniul tehnologiei
militare, dar nu numai, deoarece nu putem vorbii de tehnologie fară a prelua impactul acesteia
asupra regândirii teoriei războiului.
Sun Tzî a perceput fenomenul război ca “o problemă de importanţă vitală pentru stat,
domeniu al vieţii şi al morţii, calea spre supravieţuire sau spre nimicire” 28 . Această opinie se
27
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plasează într-un moment când societatea chineză trecea printr-un proces de modificare a relaţiilor
economice şi sociale la nivel de grup sau organizaţii gentilico-tribale. În concepţia acestui mare
gânditor militar, războiul se analizează şi este determinat de cinci factori fundamentali, şi anume :
moralul, timpul (starea vremii), terenul, conducerea şi norma sau doctrina. De-a lungul vremurilor,
acest concept a fost exprimat în concordanţă cu specificul societăţii reprezentate, nivelul valorilor
materiale şi spirituale şi al evoluţiei acestora către paliere superioare.
Toate acestea pun în evidenţă faptul că fenomenul se manifestă între subiecţi, după reguli
scrise sau nescrise, ancorat în binomul spaţiu-timp şi sub comandă. Problema moralului se poate
analiza şi în ideea subordonării cunoştinţelor unor ideologii ce pot îmbrăca forme precum cea
religioasă, naţionalistă, semită şi antisemită, marxistă, idealistă etc. şi pe care omenirea pe parcursul
evoluţiei sale le-a parcurs, le-a îmbrăţişat sau le-a respins. Din aceste aspecte, se poate desprinde
ideea că încă din cele mai vechi timpuri acest fenomen a fost perceput şi teoretizat ca unul profund
şi cu un clar caracter benign, ca urmare a interacţiunii complexe dintre actul biologic, experienţa
individuală şi caracteristicile evolutive ale mediului social pe baza tipurilor de activitate specifică
vremurilor29.
În concepţia lui Clausewitz, filozofia războiului înseamnă un mod de a gândi raţional aceste
fenomen, de a-l analiza în profunzime, în ceea ce are esenţial şi general. Acesta trebuie cercetat în
ipostaza unui fenomen social complex şi violent. Potrivit concepţiei acestuia, războiul îmbracă două
nuanţe, cea de absolut şi cea de real. Războiul absolut reprezintă un act de violenţă armată menit să
constrângă o parte adversă să nu se mai opună părţii învingătoare. Datorită acţiunii reciproce a
forţelor, se induce ideea ridicării gradului de violenţă până la limita extremă posibilă, vizând în final
nimicirea adversarului. Acest aspect se constituie ca un avertisment pentru ceea ce poate însemna
acest fenomen, lăsat să se manifeste potrivit tendinţelor sale naturale. Conceptul pur abstract nu ţine
same de elementele definitorii pe care Sun Tzî le evidenţia cu mult timp înainte : timp, spaţiu,
realităţi sociale, politice şi alţi factori. Războiul real se deosebeşte de cel anterior prin faptul că el
nu se desfăşoară potrivit tendinţelor şi legilor acestuia, că ţine seama de condiţionările impuse de
spaţiu, timp, voinţa şi interesele politice ale organizatorilor, aspectele logistice şi limitele gradului
di violenţă. Clausewitz explică această diferenţă între cele două concepte prin factorul politic
deoarece acesta stabileşte scopul războiului, introduce elementele de interes naţional şi trasează
conduita forţelor în operaţii militare.
Pe fondul dezvoltării societăţii umane, atât din punct de vedere material, cât şi cultural,
analiza şi interpretarea acestui fenomen devin mai profunde, însă capătă şi aspecte de diversitate. În
concepţia exprimată de mareşalul francez Foch, “războiul este o artă, ca toate celelalte arte, având
teoria sa şi principiile sale” 30.
În această idee, Gaston Bouthoul exprima, parafrazând un dicton roman, că “dacă vrei pace,
cunoaşte războiul” 31 , situaţie care impune necesitatea pătrunderii tainelor, a mecanismelor şi
relaţiilor determinate de acest fenomen, cel puţin la nivel teoretic. Potrivit teoriei acestuia şi în
opoziţie cu concepţiile biologiste şi psihologiste, având ca sprijin dovezile acumulate de istorie,
arheologie, antropologie, sociologie etc., războiul este un fenomen socio-istoric, provenit din
ordinea socială a existenţei umane şi nu depinde de firea omului. Pentru aceasta, apreciază că
“războiul este un fapt absolut general, întâlnit la toate civilizaţiile umane de la cele arhaice la cele
moderne”32,
În continuarea ideii, G. Gouthoul remarca faptul că “dinamica fenomenelor militare depinde
în principal de evoluţia politicii internaţionale în secolul următor, de măsura în care aceasta va
rezolva sau nu tendinţele existente şi va reuşi sau nu să stabilească un sistem de arbitraj eficace”33.
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Nicolae Iorga, prezenta fenomenul război ca fiind “o cheltuială de forţe, o acţiune ce poate
fi mai lungă, mai scurtă, terminată în câteva zile sau durând foarte mulţi ani, chiar decenii întregi,
ce urmăreşte un scop şi este generat de o societate organizată”34.
Evoluţia mijloacelor şi tehnicii, învăţămintele reieşite din conflictele armate ale vremurilor
l-au determinat şi pe generalul francez Andre Beaufre să analizeze fenomenul război dintr-o nouă
perspectivă. Acesta aprecia că “războiul reprezintă un fenomen actual şi de perspectivă, dar cu o
serie de trăsături care îl deosebesc de marea conflagraţie, având probabil caracter local cu noi reguli
strategice”35. În virtutea acestei viziuni, gânditorul francez evidenţiază două tendinţe strategice ale
viitoarelor conflicte armate, care astăzi sunt aplicate pe scară largă, respectiv, strategia faptului
împlinit şi strategia totală.
Apariţia armelor nucleare a revoluţionat atât conceptul de război, cât mai ales modul teoretic
şi practic de purtare. Acest lucru l-a determinat pe A. Beaufre să aprecieze că “problemele militare
ale războiului modern sunt deosebit de complexe, ceea ce face foarte dificilă atât formularea
corectă, cât şi rezolvarea lor eficace”36.
Armamentul nuclear constituie un mijloc de luptă modern, neutilizat (cu excepţia celor două
lovituri nucleare ce au pus capăt celui de-al doilea război mondial) încă în conflictele şi războaiele
desfăşurate până acum, folosit însă datorită puterii de distrugere, numai ca mijloc de descurajare sau
ameninţare. Nu de puţine ori aceste arme au constituit mijlocul de influenţă asupra relaţiilor dintre
state. Aceste arme au determinat analiştii militari să emită teorii asupra unui posibil viitor război –
războiul nuclear. Pe parcursul analizei teoretice a acestuia, s-au desprins şi exprimat reticenţe în
posibilitatea de manifestare, în special cele privitoare la riscul distrugerii reciproce a beligeranţilor.
Din această perspectivă, se manifestă tendinţa de a respinge posibilitatea războiului, fenomen
ancestral care ar putea fi depăşit de stadiul atins de civilizaţia umană, considerându-se problemele
militare ca fiind un aspect întârziat al instituţiilor tradiţionale, iar percepţia capacităţii de distrugere
a armelor nucleare este un factor important în susţinerea acesteia şi, totuşi, lipsurile materiale,
decalajul economic, informaţional, tehnologic, cultural şi spiritual ce se manifestă între naţiunile
lumii, determină conflicte şi tensiuni şi concură la exacerbarea lor până la forma cea mai violentă,
războiul.
Unii autori constată că “tendinţa de modificare a relaţiei dintre război şi politică prin
inversarea raportului şi transformarea mijloacelor violente în instrumente ale politicii internaţionale
în timp de pace” 37 . De asemenea consideră că “războiul nu poate fi pur şi simplu înlăturat,
desfiinţat, ci el trebuie înlocuit prin alte instituţii sociale care să-i exercite funcţiile fără violenţă şi
distrugeri” 38.
Au existat şi există însă păreri precum că, evoluţia conceptului şi modului de purtare a
războaielor depind de dezvoltarea suportului material (armament, tehnică şi mijloace de luptă) şi
informaţional al acestuia. Nivelul atins de armamentul şi tehnica de luptă, existente la un moment
dat, a determinat caracterul, forma şi tipul războiului desfăşurat.
Atingerea, din punct de vedere teoretic, a posibilităţii distrugerii totale a adversarului
concomitent cu manifestarea unor riscuri majore în întrebuinţarea acestui tip de arme, a determinat
căutarea altor forme şi mijloace mai puţin convenţionale, realizare a scopurilor, însă cu distrugeri
materiale şi umane, substanţial mai mici. Cu alte cuvinte, s-a căutat şi se mai caută realizarea acelor
forme şi tipuri de războaie “cu faţă umană”.
Poate cea mai reprezentativă ilustrare a acestei speranţe este cea a războiului de tip “al
treilea val”, descrisă de Alvin Toffler, în care definiţia străveche a lui Sun Tzî este îmbrăcată cu
schimbările obiective ale lumii post-industriale şi pre-cibernetice. Potrivit teoriei acestuia, acum şi
în viitorul apropiat, se vor manifesta, în special, “războiul civilizaţiilor” exprimat plastic prin “când
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valurile istoriei intră în coliziune, se ciocnesc civilizaţii întregi”39. Dezvoltarea mijloacelor aeriene
şi aerocosmice a determinat atât utilizarea lor, cât şi teoretizarea întrebuinţării lor, transformând
astfel câmpul de luptă clasic în “câmpul de luptă tridimensional”, creând posibilitatea apariţiei unor
concepte, precum “război aerian”, “război aero-terestru”, “război aerocosmic”, “războiul stelelor”.
În aceste condiţii, războiul viitorului va purta amprenta societăţii care-l va genera. Din
această perspectivă se pune întrebarea: s-a schimbat sau nu esenţa războiului? Răspunsul presupune
o analiză atentă a lumii de azi, a relaţiilor inter şi intra umane, organizaţionale, statale. Ca fenomen
social, reprezintă în continuare acea acţiune specifică a manifestării umane care are scopul de a
impune voinţa unei părţi asupra alteia, prin forţă, utilizând cele mai moderne mijloace distructive, la
îndemână. În virtutea acestei filosofii, astăzi se identifică o serie de războaie ce poartă amprenta
dezvoltării tehnicii şi tehnologiilor, precum “război informaţional, imagologic, radioelectronic,
psihotronic, holotropic” sau a unor domenii ale vieţii sociale “război economic, politic, religios,
etnic”. În acest context, forţa nu se mai manifestă în maniera clasică, ci se va disimula şi distribui în
forţe complexe, aparent pacifiste, însă înzecit amplificate şi antrenate pentru noile tipuri de riscuri şi
ameninţări.
Natura viitoarelor războaie este greu de prezis, însă se manifestă tot mai pregnant două
tendinţe importante. Prima este aceea în care totalitatea statelor lumii se înarmează cu armamente şi
echipamente tot mai sofisticate, ceea ce deschide posibilitatea izbucnirii unor conflicte sau războaie
între forţe şi mijloace bine pregătite, constituind varianta războaielor simetrice. A doua tendinţă este
aceea a confruntării forţelor regulate cu forţe neregulate, puse sub comanda unor centre de putere
economică, religioasă, etnică ideologică etc., constituind varianta unor războaie asimetrice. Ceea ce
este sigur este faptul că războiul viitor nu se va înscrie în totalitate în nici una dintre formele sau
tipurile exprimate, ci se va manifesta ca un război cu multiple faţete, în care forţele combatante vor
fi nevoite să facă faţă unei game diversificate de acţiuni, în toate cele trei medii naturale, toate
purtând povara componentei internaţionale.
Există o multitudine de definiţii ale războiului. Deja în 1906 sociologul francez Jean
Lagorgette avea strânse mai mult de 150 de definiţii; ele s-au multiplicat. Noţiunea este folosită atât
într-un sens mai precis, cât şi într-unul mai vag. De multe ori, războiul este definit în mod simplu ca
sinonim luptei. Definiţia propusă de Gastorn Bouthoul, iniţiatorul polemologiei ca ştiinţă a
războiului, se pare că este cea mai validă şi cea mai utilă. „Războiul – scria Hytier – este o luptă
armată sângeroasă între grupuri organizate”40. Cu alte cuvinte, războiul este situaţia conflictuală de
maximă încordare ce se manifestă sub forma luptei armate sângeroase şi distrugătoare, între două
grupuri mari de oameni (naţiuni, popoare, state sau coaliţii ale acestora), care folosesc violenţa
armată organizată (forţe armate, mijloace tehnice şi o tehnologie – metode şi procedee – de nimicire
şi distrugere), fiecare urmărind să-şi impună voinţa asupra inamicului, pentru a-şi realiza scopurile
economice, politice, sociale, ideologice şi religioase.
Astăzi fenomenul război cuprinde pe lângă acţiunea militară – lupta armată – şi acţiuni politicodiplomatice, economice, ideologice, psihologice etc. Chiar şi în aceste condiţii, locul central îl
constituie lupta armată prin legile sale specifice şi prin caracterul şi sfera lor. Lupta armată,
acţionând din interiorul fenomenului război, căpătând un caracter atât de distructiv, încât depăşeşte
limitele pe care politica le trasează acestui fenomen.
În concepţia specialiştilor militari străini şi autohtoni războiul viitorului, purtat cu armele
relativ paşnice ale cunoaşterii, va duce la crearea unor adevărate coridoare între supraputeri şi
zonele lor de interes. El nu va viola pacea, deci va coexista cu aceasta. Exemplul cel mai
semnificativ este “războiul rece” purtat pe fondul păcii mondiale şi chiar în prezent, când războiul
clasic este uzual chiar în accepţiunea marilor puteri. Perioada dintre momentele în care tac
diplomaţii şi se aude primul foc de armă, iar toate celelalte mijloace de presiune şi de intimidare
sunt folosite la maximum, arată că deja este mai puţină pace şi mai mult război, însă de un alt tip,
unul care se simte, afectează, dar nu ucide şi nu se vede.
39
40

Alvin Toffler, Război şi antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti, 1996, p. 31.
Adrienne Hytoer, La guerre, Paris, 1951, p. 20.

620

Bibliografie
[1] Beaufre A., Introducere în strategie. Strategia acţiunii, Editura Militară , Bucureşti,
1974.
[2] Bouthoul G., Traite de sociologic, vol.III, Paris, 1951.
[3] Clausewitz C., Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982
[4] Foch F., Principiile războiului. Conducerea războiului, Editura Militară , Bucureşti,
1975.
[5] Gusti D., Opere, vol.IV, Editura României, Bucureşti, 1970.
[6] Hytoer A., La guerre, Editura franceză, Paris, 1951.
[7] Iorga Nicolae, Stări sufleteşti şi războaie, Editura Militară, Bucureşti, 1996.
[8] Jerzy J.Wiatr, Sociologia maselor, Editura poloneză, Warsyawa, 1964.
[9] Mureşan M., Curs de artă militară, editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti
2005.
[10] Soare C., Recitindu-l pe Clausewitz, Editura Militară, Bucureşti, 1993.
[11] Sun Tzî, Arta războiului, Editura Militară , Bucureşti, 1999.
[12] Toffler A., Război şi antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti, 1995.

621

ELEMENTE TEORETICE DIN ANALIZA TRINOMULUI PACE – CRIZĂ – RĂZBOI
Dr. Constantin MOŞTOFLEI∗
The use of trynom peace – crisis – war marked in a such manner that it reached to believe a crisis, military
speaking, exists just before a war to burst. The reality is that crisis, defined as a sudden and unpredicted apparition of
an important event after one conflictual part initiative urging the other part to rearange its strategy in military security,
can appear and be cast away also into the peace or war time or to make the pass from peace to war state.

Trinomul pace – criză – război s-a format de-a lungul timpului. Stării iniţiale de pace, prin
intervenţia actorilor din mediul socio-organizatoric i s-a asociat şi cea de război. „Istoria oferă
puţine exemple de oameni, de societăţi sau de state care, trăind o anumită vreme unii alături de alţii,
să reziste fără a manifesta, mai devreme sau mai târziu, divergenţe de vederi şi de interese”1. Toate
divergenţele, în special cele de interese, prin escaladare au condus la războaie, mai mult sau mai
puţin extinse, spaţial şi temporal.
Dificultatea delimitării clare, sub toate aspectele, a celor două stări contrare, starea de pace
şi starea de război, atribuirea acestora exclusiv contextului internaţional, existenţa şi acceptarea
altor tipuri, precum starea de urgenţă, de tensiune, de necesitate, de asediu etc., incluse, de regulă în
perioada de pace, cu posibilitatea prelungirii sau adoptării lor şi în vreme de război, au impus, de
asemenea, sintagmele „stare conflictuală”, „conflict armat”, „conflict militar” etc. Alteori se
asociază noţiunea de „conflict” cu cea de criză, fără a le preciza determinările, ceea ce conduce
către o anumită stare de ambiguitate.
Conflictele armate reale şi posibile cu care s-a confruntat omenirea, în special după cel de-al
doilea război mondial, au determinat, pe plan teoretic, analizarea acestora sub diverse perspective.
Studiul fenomenelor specifice celor două stări au impus două discipline distincte: polemologia,
corespunzător războiului şi, respectiv, irenologia, pentru pace.
Larousse mensuel nr. 401 preciza: „Polemologie” (de la polemos, în limba greacă, război şi
logos – tratat); ştiinţă a războiului, în general, studiu al formelor, al cauzelor, al efectelor, al
funcţiilor sale, considerat ca fenomen social. Termen propus în 1946 de Gaston Bouthoul, în
lucrarea sa Cent millions de morts (O sută de milioane de morţi).2 Mai târziu, în Definision et
delimitasion de la paix, din Etudes polemologiques, nr. 11/1974, Gaston Bouthoul extindea obiectul
de studiu al polemologiei, notând că aceasta studiază „războiul, pacea şi conflictele, trilogia
inseparabilă a vieţii societăţilor”3.
De la sfârşitul deceniului 6, secolul XX, se utilizează un nou termen, irenologie, (de la
eirene, în limba greacă, pace şi logos, ştiinţă) pentru a denumi cercetarea asupra păcii, revendicând
înlocuirea conceptului „negativ” de pace (absenţă a confruntării armate) printr-un concept „pozitiv”,
care o defineşte şi asociativ, ca o structură socială sau un ansamblu de relaţii pozitive a căror esenţă
o constituie cooperarea „sinectică şi egalitară” între grupurile umane4
Mediul în care există şi funcţionează orice stat este caracterizat de unele stări care vizează
natura şi forma de manifestare, într-un interval de timp dat, ale relaţiilor existente între elementele
sale componente, precum şi ale celor dintre statul de referinţă şi alte state sau organisme
internaţionale. De regulă, în textele legislative fundamentale ale statelor, starea de pace se
subînţelege şi se fac trimiteri directe la posibilitatea existenţei stării de război, precum şi a unor stări
excepţionale (de asediu, de urgenţă, de necesitate etc.).
∗
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Starea de pace reprezintă starea normală în care se află un stat, caracterizată de faptul că
ţara nu cunoaşte şi nu este angajată într-un conflict armat sau război, atât pe plan intern, cât şi pe
plan extern. Funcţionalitatea statului se bazează pe un an samblu de legi specifice stării menţionate
şi pe structuri care acţionează pentru aplicarea acestora.
Starea de război reflectă, la modul general, situaţia în care se găsesc statele beligerante, din
momentul notificării declaraţiei de război sau al începerii ostilităţilor, până la încheierea păcii.
Ordinea juridică existentă în timp de pace este înlocuită, în cazul stării de război, cel puţin
parţial, cu o alta, corespunzătoare unui nou sistem de norme aplicabile atât în relaţiile dintre state,
cât şi celor realizate pe plan intern.
Din punct de vedere politic, pe baza analizei noii situaţii conjuncturale create prin instituirea
stării de război, vor fi redefinite interesele statului şi măsurile ce se impun pentru apărarea acestora,
inclusiv prin acţiuni militare bazate pe lupta armată. Sunt posibile activarea unor relaţii cu alte state
sau organisme internaţionale, crearea altora, pe multiple planuri, dar îndeosebi în cel politicodiplomatic şi cel economic.
Pe teritoriul naţional regimul stării de război presupune o ordine juridică bazată pe prevederi
legale adoptate din timp de pace, cunoscute şi aplicate în măsura în care se consideră necesar,
permanent, amplificate – cantitativ şi calitativ – cu cât se apropie de momentul declanşării acesteia
în scopul eliminării unor discontinuităţi sau disfuncţionalităţi. Întrucât soluţia includerii în fiecare
document legislativ a unor prevederi exprese pentru perioada de război nu este viabilă, rezolvarea
poate fi oferită numai de către o serie de legi care să se refere la domeniul militar (legea apărării,
legea serviciului militar, legea rechiziţiilor etc.).
Normele şi regulile juridice privind relaţiile între state, în raport cu poziţia lor faţă de război
(beligeranţă, cobeligeranţă, nebeligeranţă sau neutralitate) sunt stabilite prin documente de drept
internaţional.
Printre efectele stării de război care se pot manifesta între statele beligerante, se amintesc:
- încetarea relaţiilor stabilite în timp de pace, inclusiv a obligaţiei de respectare a
independenţei politice, a integrităţii teritoriale;
- ruperea relaţiilor diplomatice;
- majoritatea tratatelor şi acordurilor îşi încetează activitatea sau sunt întrerupte (pot rămâne
uneori convenţii poştale, radiofonice, de televiziune, telefonice, cu caracter obştesc etc.);
- suferă modificări statutul cetăţenilor aparţinând ţării inamice şi al bunurilor acestora,
precum şi al bunurilor proprietate a statului respectiv;
- sunt interzise relaţiile dintre cetăţenii statelor aflate în război;
- etc5.
Starea de război poate exista pentru un stat şi în absenţa participării sale la ostilităţile
militare, ca urmare a apartenenţei sale la o alianţă care a declarat război unei grupări de state
inamice.
Totodată, un stat poate participa la ostilităţi militare care se pot încadra în tipul celor „altele
decât războiul”, în cazul unor coaliţii internaţionale, fără a se considera că se afla în stare de război.
În acest caz, ordinea juridică specifică stării de pace poate fi completată, în funcţie de necesităţi, cu
prevederi legale privind salarizarea personalului participant, reducerea stagiilor în grad, înaintarea
în grad, inclusiv la cele specifice perioadei de război.
Cuvântul criză se regăseşte în greaca antică, mai târziu în latina medievală şi, sub această
formă, încă din secolul XVI. Ceea ce trebuie să reţinem, în analiza noastră, este că esenţialul
etimologiei cuvântului criză rezidă în noţiunea de decizie şi să semnalăm că, în timp, s-a impus
tendinţa ca cei trei termeni să fie asociaţi, cu preponderenţă către exclusivism, relaţiilor
internaţionale.
Termenul “criză”, după o adevărată hiperutilizare, fie că a fost definit sau nu, a devenit un
clişeu, un cuvânt aruncat cu uşurinţă, un abuz în vorbire6. Această idee est împărtăşită de tot mai
5
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mulţi specialişti. Se apreciază că unii oameni îl folosesc cu atâta entuziasm, repetându-l cu
obstinaţie pe parcursul aceleiaşi lucrări, în contexte ce-i induc sensuri diferite, fără să se încerce
clarificări conceptuale, încât ajung în situaţia hilară de a nu mai simţi nevoia de a fi sensibili la
semnificaţii7. Excludem, în demersul nostru, unele dintre înţelesurile multiple ale termenului de
criză, cum ar fi cel medical (momentul în care boala este caracterizată de o schimbare subită, cel
mai adesea gravă, intensă şi dureroasă), cel emoţional (manifestări năprasnice şi violente) sau cel
metaforic (momentele de tensiune dintre state).
Etimologic, termenul “criză” provine din limba greacă – krisis – “judecată” sau “decizie” –
preluat în limba latină – crisis – şi în limba franceză – crise. Esenţialul etimologiei cuvântului
“criză” rezidă în noţiunea de decizie. În miezul oricărei definiţii, al înţelegerii utile şi riguroase a
fenomenului de criză, figurează această obligaţie de a decide. Fără necesitatea luării unei decizii şi,
prin urmare, fără o judecată prealabilă, criza nu există8.
În acelaşi timp, trebuie să menţionăm că o criză nu poate exista decât în prezenţa a doi sau
mai mulţi protagonişti, care vor fi cel mai adesea state, dar care pot în mod evident să fie şi grupări,
popoare sau chiar organisme. Ne referim, desigur, la o criză în contextul relaţiilor internaţionale.
Începând de la mijlocul anilor 70, în studiile determinate de criza rachetelor din Cuba, atât
militari cât şi civili au fost preocupaţi să definească fenomenul criză. Reamintim câteva dintre
acestea, aşa cum sunt redate într-una dintre lucrările incluse în bibliografia selectivă9.
Criza este o situaţie care:
a) ameninţă obiective net prioritare ale unităţii de decizie;
b) reduce timpul de răspuns în timp util înainte ca decizia să poată fi transformată în
acţiune;
c) surprinde pe membrii unităţii de decizie prin apariţia sa10.
Generalul Beaufre definea criza, în 1974, ca o stare de tensiune în cursul căreia există riscul
maxim al unei escaladări spre un conflict armat, în care adversarul să fie împiedicat să
dobândească un anumit avantaj politic sau militar, iar generalul Poirier a definit-o ca fiind
deteriorarea bruscă sau graduală a factorilor de echilibru ce asigură în mod obişnuit raporturile
de coexistenţă dintre state11.
Alastair Buchan, fost director al Institutului Britanic de Studii Strategice, analizează criza
drept perioada conflictuală dintre două sau mai multe state, care intervine atunci când una dintre
părţi o încolţeşte pe cealaltă pe un punct precis sau ce poate fi definit ca şi atunci când trebuie
luată o hotărâre asupra răspunsului ce trebuie dat acestei sfidări12.
Karl W. Deutsch defineşte criza ca un eveniment care are patru caracteristici:
a) constituirea unui punct de dezvoltare în fluxul evenimentelor;
b) impunerea necesităţii luării unei decizii;
c) punerea în joc a valorilor fundamentale ale cel puţin unui actor;
d) luarea deciziei în timp foarte scurt13.
Toate aceste definiţii şi altele, încă mai lungi şi mai detaliate, ca şi reflecţiile ce le sunt
asociate comportă diverse puncte de vedere interesante, eventual comune, dar au ca subiecţi, în
exclusivitatea, statele.
Se apreciază că, în zilele noastre, o criză nu mai poate fi doar interstatală. În lumea de după
Războiul Rece, statele nu mai au monopolul violenţei armate, nici al puterii economice şi chiar
militare; nu mai sunt singurii actori privilegiaţi ai jocului internaţional; într-o anumită măsură,
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statele ajung să se dezintegreze, preferând adeseori să încredinţeze grija reglării problemelor lor
unor organizaţii internaţionale, devenite treptat actori ai crizelor şi factori ai reglării lor14.
Politologia interpretează criza ca o schimbare bruscă, urmare a unei puternice dereglări în
viaţa socială, caracterizată prin ascuţirea deosebită a contradicţiilor existente şi prin ciocnirea
forţelor antagoniste15.
În sociologie criza este definită ca:
a) perioadă în dinamica unui sistem, caracterizată prin acumularea accentuată a
dificultăţilor, izbucnirea conflictuală a tensiunilor cu consecinţe dezorganizate pe
planul sistemului, care conduc inevitabil la declanşarea unor puternice presiuni spre
schimbare;
b) manifestarea unor dificultăţi temporare sau cronice ale modului de organizare a unui
sistem, exprimând incapacitatea acestuia de a funcţiona în modalitatea existentă16.
Cantonându-ne strict pe coordonatele securităţii naţionale, este inevitabil să nu se analizeze
raporturile dintre ideologii şi crize. Se apreciază că ideologiile nu sunt capabile să definească o
“criză socială” deoarece menirea lor este de a apăra şi promova interesele grupului în conflict cu
alte ideologii. Fiecare ideologie confundă necesităţile sociale cu propriile necesităţi, recunoscând
evidenţa realităţii doar în măsura în care aceasta îi poate servi interesele şi obiectivele politice.
Orice ideologie îşi impune propriul adevăr, deci interpretează în modalităţi proprii o “criză”,
dispunând de capacitatea de a dezvolta violenţa simbolică, de a cenzura sau de a disimula faptele. În
acelaşi timp, fiecare ideologie justifică puterea într-un mod iraţional şi consideră că o “criză” este
un atentat la puterea politică. Incapacitatea ideologiilor de a defini o “criză” se relevă prin faptul că
fiecare ideologie este întotdeauna în slujba unei puteri, căreia încearcă să-i legitimeze existenţa17.
Noţiunea de timp, în relaţie cu cea de criză, se analizează sub două aspecte: al perioadei în
care se manifestă şi al duratei de manifestare. Începutul erei nucleare a impus o reconsiderare a
dihotomiei pace-război. Criza, alături de starea de pace şi starea de război, capătă şi i se recunoaşte
propria identitate, considerată ca fiind perioada de trecere de la pace la război (nuclear). Prin
extensie, trinomul pace-criză-război s-a impus şi în cazul conflictelor purtate cu armament
convenţional (clasic). Momentul trecerii de la pace la război a devenit mai greu de sesizat în lipsa
tradiţionalei declaraţii de război. Termenul de conflict este agreat tot mai mult celui de război, ceea
ce face ca fenomenul criză să devină ceva amorf, ce succede perioadei de pace. În multe situaţii,
criza este asemuită cu un conflict armat, chiar dacă pentru unii dintre actori reprezintă un veritabil
război.
Cu toate acestea, clişeul pace-criză-război, regăsit mai ales la militari, dar şi la politicieni,
persistă, chiar dacă în intimitatea sa conţine o serioasă eroare: criza este proprie atât perioadei de
pace, cât şi celei de război.
Toate aceste considerente ne determină să apreciem că fenomenul criză, în domeniul
securităţii naţionale, poate fi asociat perioadei de pace, perioadelor de aplicare a stărilor
excepţionale (de asediu şi de urgenţă) ori perioadei de război (conflict armat).
O altă situaţie ce trebuie luată în considerare este cea determinată de participarea statelor la
operaţiunile de menţinere a păcii, la operaţiile multinaţionale desfăşurate în diferite teatre de război.
Elemente specifice crizei pot apărea şi pe perioada participării acestora la asemenea misiuni, crizele
manifestându-se în interiorul ţării (între organele reprezentative ale statului ori faţă de opinia
publică), precum şi între statul de referinţă şi alte state sau organisme internaţionale.
Crizele, din punct de vedere al modului de producere, pot fi accidentale şi provocate voit, iar
din punct de vedere al evoluţiei în timp, crizele pot fi cu o apariţie bruscă sau cu o perioadă de
precriză ce presupune producerea unor elemente care, succesiv şi în ansamblu, conduc la
escaladarea crizei. Declanşarea crizei se datorează apariţiei unor situaţii critice a căror dezamorsare
14
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nu este posibilă fie datorită incapacităţii factorilor de decizie în găsirea soluţiilor adecvate, fie
interesului acestora în menţinerea sau accentuarea nedeterminărilor ce le-au generat.
Subiecţii unei crize, sunt, în principal, indivizii, grupurile, instituţiile, statele etc., ce sunt
grupaţi în cel puţin două tabere, pe baza intereselor comune pentru fiecare dintre ele, dar aflate în
relaţii de contrarietate una faţă de alta şi care pot trece de la faza de diferend la cea de conflict,
inclusiv armat.
Rolul principal în derularea crizei revine factorului de decizie, indiferent dacă el este sau nu
cel care a generat criza. Intervenţia acestuia în criză este cu statut de manager/de gestionar al crizei.
Acest rol, în crizele internaţionale, de securitate, aparţine puterilor nucleare, altor state considerate
ca mari puteri pe plan regional, chiar dacă nu deţin armament nuclear. În crizele aparţinând
domeniului securităţii naţionale, cu manifestare atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia,
rolul de manager/gestionar aparţine decidenţilor politici.
În toate situaţiile menţionate, rare vor fi cazurile în care o mare putere îşi va asuma explicit
rolul de manager, tocmai pentru a evita atribuirea de către opinia publică a caracterizării drept
generator al crizei respective ori ca având intenţia să o manevreze în propriul interes. În domeniul
securităţii naţionale, rolul de manager va fi exclus întrucât nimeni nu-şi va suma responsabilitatea
pentru producerea unor perturbări destabilizatoare pentru naţiune, ca organizare socială.
În literatura de specialitate românească apărută după 1990 termenul de manager ori de
management a căpătat o frecvenţă de utilizare rar întâlnită. Totuşi, în multe cazuri, asocierea sa cu
alţi termeni produce confuzii şi chiar erori. Sintagme precum “management organizaţional”,
“managementul activităţii …”, “managementul fenomenului …” sunt exemple de abordare
generatoare de confuzii conceptuale. Dacă vom accepta că managementul reprezintă “arta şi ştiinţa
de a valorifica resursele umane, financiare şi materiale ale unei întreprinderi, instituţii”18, se observă
că în sintagmele menţionate apar exprimări pleonastice ori care induc ideea că pot fi conduse
activităţi în structuri ce nu aparţin propriului sistem sau că pot fi controlate producerea unor
fenomene.
Termenul corect folosit în situaţiile de criză, înţeleasă ca o apariţie bruscă şi nevăzută a unui
eveniment important, la iniţiativa uneia din cele două părţi, care obligă cealaltă parte la repunerea în
discuţie a propriei sale strategii, dacă ea vrea să-şi apere interesele menţionate este, în opinia
noastră, “gestionarea crizei”.
Gestionarea crizei va avea, ca prim scop:
- fie să-l pună pe adversar într-o situaţie de criză;
- fie să evite suportarea unei crize provocate de adversar;
- fie să încerce, dacă este pus într-o situaţie de criză, să înlăture efectul acesteia printr-o
acţiune corectoare.
În final, gestionarea crizei poate fi definită ca un proces permanent şi evolutiv, în cadrul
unui diferend sau al unui conflict, prin care, dacă este nevoie, sunt parcurse toate stadiile escaladării
situaţiei conflictuale, ceea ce trebuie să ducă, cel puţin, la apărarea intereselor şi valorilor a căror
contestare iniţială a provocat diferendul.
Realitatea demonstrează că, în anumite cazuri, existenţa conflictului însuşi sau chiar
ameninţarea conflictului poate să aibă o influenţă asupra intereselor terţelor părţi, care nu sunt
implicate nemijlocit în diferend. De aceea, şi acestea vor trebui să-şi dezvolte propriile strategii
pentru a-şi apăra interesele, situându-se, astfel, in interiorul unui proces de gestionare a crizei, dar
de pe alte poziţii.
Intenţia finală a gestionării crizei este de a propune factorilor de decizie o strategie compusă
dintr-un ansamblu coerent de forme de acţiune, grupate în următoarele faze:
-analiza iniţială;
-evaluarea permanentă a crizei;
-stabilirea unor forme de acţiune.
Un alt argument pentru manifestarea reţinerii în folosirea sintagmei de “management al
crizei”, cel puţin în abordarea proceselor la care România este participantă sau care vizează strict
18
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domeniul securităţii naţionale, este faptul că trebuie să ne conformăm modului de abordare specific
la nivel NATO, al cărui membru suntem. Din studiul documentelor oficiale ale Alianţei, în special
al Manualului NATO, rezultă că se foloseşte, în exclusivitate, sintagma “gestionarea crizelor”.
Conceptul de criză, asociat situaţiile specifice domeniului securităţii naţionale, trebuie să fie
abordat din perspectiva diverselor faţete date de complexitatea fenomenului. Chiar dacă sunt
elemente comune în modurile de manifestare a crizelor la nivelul securităţii internaţionale, dar şi la
nivelul securităţii naţionale, abordarea conceptuală trebuie să evite generalizările forţate, lipsite de
argumentări riguroase. Percepţia corectă a conceptelor de criză şi de gestionare a crizei, eliminarea
oricărei stări confuzionale permit crearea unei baze teoretice care va susţine procesul practic de
gestionare a crizelor care are ca finalitate rezolvarea situaţiilor conflictuale, deci a crizelor.
Totodată, credem că un bun “gestionar de criză” are nevoie de două elemente esenţiale:
1. o metodologie care să-i permită abordarea conflictului sau a crizei în mod sistematic,
pentru a nu omite nimic şi pentru a ajunge rapid la o serie de forme şi tactici de acţiune
corecte şi eficiente;
2. o cunoaştere enciclopedică a contextului în care se desfăşoară criza/conflictul. Această
cunoaştere nu este totdeauna suficientă şi va trebui completată prin aportul
specialiştilor, experţilor, pe de o parte, şi culegerea adecvată de de informaţii, pe de altă
parte.
Cei trei termeni ai trinomului menţionat în titlul comunicării se regăsesc printre cuvintele
cheie ale multor materiale ştiinţifice din domeniile relaţiilor internaţionale, securităţii şi apărării,
ştiinţei şi artei militare etc. Ceea ce ne reţine atenţia, la o analiză mai mult decât sumară, este că
frecvenţa folosirii lor, în ultimele decenii, este marcată prin creşterea ponderii noţiunii de criză faţă
de celelalte două: pace şi război.
Starea de criză ce se poate manifesta în perioada de pace şi la începerea celei de război este
deosebit de complexă, în special datorită acutizării contradicţiilor cunoscute ca existente între
părţile implicate, dar şi apariţiei altora noi. Sporirea numerică a aspectelor contradictorii dintre
potenţialii beligeranţi induce creşterea frecvenţei problemelor ce se impun a fi rezolvate de către
conducerile politice respective. Interferenţa determinărilor cauză - efect ce pot apărea în urma
percepţiei acţiunilor, mai mult sau mai puţin reale, luate de către partea adversă, dar şi de către terţe
părţi, în special de marile puteri militare, de alianţele politico-militare internaţionale, de vecini etc.,
dar şi ale celor ce se declanşează în interiorul propriului sistem (în/între componentele militară,
politică, economică etc.) impune cu necesitate proiectarea şi constituirea unui mecanism de
gestionare a crizelor menţionate. În cadrul acestuia, subsistemul militar are un rol important întrucât
de oportunitatea reacţiei date, de intensitatea acesteia, poate depinde fizionomia şi chiar rezultatul
viitorului conflict armat (război).
Intensitatea acţiunilor realizate atât de forţele şi mijloacele politice, cât şi de cele militare ale
grupărilor realizate de actorii şi regizorii diferendelor generate de interesele şi relaţiile dintre
aceştia, pe măsura acutizării contradicţiilor, pot trece de la starea normală (pace) la cea de război
prin stadii intermediare precum: risc militar, pericol militar, ameninţare militară, incident armat,
conflict armat, agresiune (intervenţie).
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PARTICULARITĂŢI ALE FENOMENULUI MILITAR CONTEMPORAN
Cezar COBUZ*

The military phenomenon will develop along with the post modern society. The transition period will be
marked by numerous conflicts where armies with doctrines, structures and specific informatic equipments will won.
During this century important changes will take place and the military phenomenon will face radical
transformations. The conflicts number will increase and we will witness their diversification. Informatization and fight
engaged in regional conflicts by coalition forces become characteristics of XXI -st century's war. The wars will not
resemble the previous ones anymore, will be short, intense and regionally limited.
Another characteristics of future war consists of its integrative role, in the way involving into conflict of all
kinds of armed forces which will act through all environments: terrestrial, airspace, naval and cosmic. Science and
communication will become the engines of the XXI -st century.
The new version of war represents a passing from surface to a point, from masivity to supplese. The strategic
area becomes fluid and military operations and actions gain an integrate character, rapid and punctual.
Key words: military phenomenon

Fenomenul militar va evolua odată cu evoluţia societăţii postmoderne. Perioada de tranziţie
va fi marcată de numeroase conflicte în care armatele cu doctrine, structuri şi echipamente specifice
societăţilor informaţionale vor avea câştig de cauză. Reacţiile asimetrice la acţiunile militare
moderne probabil că vor dăinui multă vreme, ele luând locul conflictelor militare clasice19.
Cele mai importante caracteristici ale viitorului război ar putea fi: utilizarea unor strategii
“înnobilate”, ca efect al folosirii unor arme şi sisteme de arme sofisticate, performante, ce
înglobează multă inteligenţă şi care reduc semnificativ imprecizia umană; dispariţia cadrului clasic
de confruntare şi utilizare a câmpului de luptă fluid, digitizat, dinamic şi tridimensional; creşterea în
importanţă a obiectivelor din sistemul CT; promovarea filosofiei disimulării acţiunilor agresive în
activităţi paşnice, nesemnificative, subtile; utilizarea armelor neletale pentru înfrângerea
adversarului şi, numai în situaţii critice, a celor letale, însă pe durata limitată şi pe obiective
strategice; realizarea unor structuri militare flexibile, modulare, versatile; sprijin logistic
performant, oportun şi eficient; promovarea sistemului de conducere bazat pe principiul
responsabilităţii deciziei în cadru controlat; utilizarea pe scară largă a procedurilor specifice luptei
de guerilă, influenţării psihologice şi intoxicării mijloacelor de comunicaţii, concomitent, cu
angajarea simultană a întregului spaţiu de confruntare; folosirea unor mijloace şi tehnici
neconvenţionale ce implică psihicul, imaginea capacităţile fizice şi fiziologice ale luptătorului.
Războaiele viitorului “vor fi atât de diferite de cele vechi încât structura lor internă se va baza pe
principii îndepărtate de cele ce au dominat fenomenul mai multe secole”20 arăta Andre Beaufre.
Se anticipează, în acest secol, că vor avea loc mari schimbări iar fenomenul militar va
cunoaşte profunde transformări. În acest sens, reputatul teoretician A. Toffler sublinia că „o
revoluţie a fenomenului militar în adevăratul sens, se poate întâmpla numai atunci când întreaga
societate se transformă ea însăşi, obligând întregul serviciu armat să se schimbe la toate nivelurile
într-un mod aproape instantaneu – de la tehnologie şi cultură la organizare, strategie, tactică,
pregătire, doctrină şi logistică”21.
În următorii 15 – 20 ani, populaţia va trăi în mediul urban în proporţie de aproximativ 70%,
ceea ce, în cazul unor confruntări armate, va duce, probabil, la creşterea ponderii operaţiilor urbane,
schimbându-se astfel fizionomia pregătirii şi , mai ales, a desfăşurării acţiunilor militare.
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Conflictul mileniului al III-lea se va caracteriza prin dependenţa „violenţei colective” de
noile tehnologii (microelectronica, inteligenţa artificială, optoelectronica),respectiv prin apariţia
unui „război al minţii ( spiritului) împotriva materiei”22.
Fenomenul militar al viitorului va cunoaşte noi dimensiuni, astfel:
- cauzele şi motivele violenţei (dacă până în prezent se cantonau în sfera economică, moralreligioasă, ideologică) vor fi de factură etnică, rasială, religioasă – inter şi intraconfesională;
- apariţia de noi tipuri de operaţii militare, diferite de războiul clasic;
- caracterul atotcuprinzător al promovării intereselor prin agresiuni economice, culturale,
psihologice, informatice, informaţionale23;
- creşterea importanţei dimensiunii temporale a fenomenului militar în detrimentul
dimensiunii spaţiale24;
- evitarea confruntărilor directe, frontale, dintre forţe şi mijloace numeroase, accentul
deplasându-se spre nivelul tactic25;
- acţiunea militară se va raporta la un nou sistem de norme militare care, la rândul lor, vor
solicita noi norme juridice 26 . Cercetarea tipologică a acţiunilor militare (a conflictelor armate)
impune perspective multiple: filozofică, politică, polemologică, statistică, juridico–diplomatică;
utilizarea unor categorii cum ar fi: criterii, indicatori, părţi beligerante (statut, calitatea de subiect de
drept internaţional, coparticipanţi), motive, tipuri de interese, scopuri, grad de intensitate,
dimensiuni geostrategice (efect iradiant), trăsături, clasificări etc.
În acelaşi timp, cresc performanţele şi capacitatea de distrugere a armamentelor folosite.
Războiul modern înseamnă azi şi va însemna cu atât mai mult în viitor, folosirea unor arme foarte
performante. Precizia deosebită a acestora – gen “vârf de ac” – va duce la provocarea de distrugeri
specializate şi la “pagube colaterale” minime. Datele ştiinţifice de care dispunem pledează însă în
favoarea afirmaţiei că, din anumite raţiuni, legate de conservarea vieţii pe Pământ, se va căuta
evitarea extinderii la nivel planetar a războiului, iar conflictele viitorului se vor încadra totuşi în
limitele războaielor clasice. Ca atare, se admite faptul că raţiunea va continua să domine şi în
domeniul militar.
Exploatarea “limitelor interioare” reprezintă o altă latură nu mai puţin importantă, având
drept obiect, exploatarea capacităţii fiinţelor umane şi a civilizaţiilor de a se adapta la acceleraţia
epocii de a asimila noile tehnologii, noile structuri şi instituţii ale războiului. Din acest unghi de
vedere, studiile asupra viitorului război au în faţa lor un front larg de cercetare. Un obiectiv deosebit
de interesant îl constituie exploatarea în perspectivă a formelor de organizare a armatelor viitoare,
care vor fi mai bine adaptate condiţiilor câmpului de luptă cibernetizat.
Forţele armate, ca organizare, sunt şi ele supuse evoluţiei. În zilele noastre organizarea
acestora este mult diferită faţă de cea din epocile anterioare. Apariţia de noi tipuri de armament
duce la apariţia unor noi modalităţi de ducere a luptei şi la înfiinţarea unor structuri militare
adecvate. În timp ce spaţiile în care se duc acţiunile militare se măresc, armatele se micşorează din
ce în ce, datorită mai multor considerente (de flexibilitate, mobilitate şi chiar financiare).
Elaborarea unei prognoze în ceea ce priveşte războiul viitorului începe cu examinarea
stărilor de fapt şi, în acest sens, ea se sprijină pe informaţiile furnizate de activităţile de diagnoză. În
această fază, se folosesc şi informaţiile relevante cu privire la istoria problemei abordate. Apelul la
memoria socială sub formă de date şi diferite alte surse informaţionale, permite punerea în evidenţă
a modului de evoluţie a fenomenului război.
În lucrările specialiştilor militari evoluţia războiului modern, procesul prospectiv va urma o
traiectorie complexă. Cercetătorul va porni de la esenţa războiului indiferent de natura lui, care va fi
întotdeauna aceeaşi. Ea se bazează pe “angajarea riscului existenţial colectiv, acceptat de o
comunitate umană, pentru prezervarea drepturilor sale naturale, evidenţiate şi conştientizate prin
22
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traseul politic şi filozofia grupului de lideri, sau percepută instinctiv la nivelul unei mase sau al
unei grupări umane controlate sau nu”.
Mersul înainte al ştiinţei, cerinţele progresului generează necesitatea unei riguroase
inventarieri de ducere a războiului. Premisele acestora se recunosc de pe acum, căci asistăm, pe
arena internaţională, la o revoluţie a conceptelor nemaiîntâlnită în domeniul militar. Trecerea liniei
prezentului s-a făcut deja, prin apariţia conceptului “bătălia aero-terestră” care a fost pusă în primă
formă în practică pe timpul Războiului din Golf şi a intervenţiei Forţelor Aliate în
Iugoslavia/Kosovo sau Afganistan.
În prezent, când studiile militare se orientează tot mai decis spre o acţiune interforţe,
analiştii militari sunt în unanimitate de acord că războiul de perspectivă va avea în mod cert un
caracter integrator, în sensul participării la conflict a tuturor categoriilor de forţe ale armatei, care
vor acţiona în toate mediile: terestru, aerian, naval şi cosmic.
Ca în oricare altă etapă a dezvoltării societăţii omeneşti, la baza actualelor mutaţii care se
produc în lupta armată stau o serie de factori, care exercită asupra acestui fenomen o determinare
obiectivă. Ei sunt de natură economică, politică, ştiinţifică, informaţională şi psihologică şi au
asupra luptei armate o acţiune complexă. Cei mai importanţi dintre aceştia pot fi consideraţi:
revoluţionarea bazei economice a societăţii în domeniul mijloacelor de ducere a acţiunilor militare;
reconsiderarea rolului informaţiei şi creşterea vitezei de transformare a proceselor specifice acestui
fenomen; asimilarea rezultatelor tehnico-ştiinţifice contemporane; demasificarea armatelor27.
Revoluţionarea bazei economice a societăţii, în sensul înglobării în cadrul acesteia a celor
mai eficiente relaţii de producţie, dotări tehnice şi sisteme de management, constituie factorul
principal în evoluţia luptei armate moderne.
Unul dintre factorii determinanţi ai actualelor mutaţii în domeniul luptei armate îl reprezintă
reconsiderarea rolului informaţiei şi creşterea vitezei de transformare a proceselor specifice acestui
fenomen. Specialiştii militari susţin că informaţiile tind să devină un patrimoniu strategic, aceasta
însemnând că, în prezent, confruntarea pe plan informaţional nu mai reprezintă doar o problemă de
informaţii în câmpul de luptă sau de atacuri tactice asupra reţelelor de transmisiuni, ci o puternică
pârghie, capabilă să influenţeze şi să modifice deciziile de la cel mai înalt nivel al adversarului. În
aceste condiţii, se poate vorbi de faptul că, în prezent şi, cu atât mai mult în viitor, creşte importanţa
pe care o are în deznodământul unui conflict armat a ceea ce este denumit deja “cybewar” –
războiul cibernetic. Acest concept implică încercarea de a şti totul despre adversar, înclinarea
balanţei informaţiilor şi a cunoştinţelor în favoarea sa, mai ales dacă balanţa raportului de forţe
înclină în favoarea adversarului.
Un alt factor care determină în prezent evoluţia luptei armate este, fără îndoială, asimilarea
rezultatelor cunoaşterii tehnico-ştiinţifice contemporane în domeniul mijloacelor de ducere a
acţiunilor militare.
Mutaţiile produse în societate impun o adevărată revoluţie şi în arta militară, o revoluţie care
să reflecte noile funcţii economice şi tehnologice. Ştiinţa şi comunicarea vor fi motoarele secolului
al XXI-lea. Uneltele inteligente produc arme inteligente. Nimic nu o demonstrează mai bine decât
modul în care s-au desfăşurat conflictele din Golful Persic şi din Iugoslavia, care pot fi caracterizate
ca un război al spiritului contra materiei28.“Doctrina militară – observa Alvin Tofler – continuă să
se schimbe în toate armatele lumii. Dar, dacă ascultăm cu atenţie, indiferent că termenii sunt
formulaţi în chineză sau italiană, în franceză sau rusă, temele centrale rămân acelea ale Luptei
Aero-Terestre şi ale Operaţiilor Aero-Terestre” 29.
Cel de-al treilea val tehnologic al celei de-a treia revoluţii ştiinţifico-tehnice sugerează că, în
viitor, în cadrul operaţiei (luptei), se vor utiliza mijloace noi. În contrast, istoria sugerează că, prin
obiectivele lor, operaţiile (luptele) de la începutul secolului al XXI-lea prezintă multe noutăţi dar şi
continuităţi în procesul schimbării, iar fascinaţia actuală faţă de tehnologiile de vârf şi faţă de
27
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impactul lor de netăgăduit asupra pregătirii şi ducerii acţiunilor militare, ne împiedică adesea să
vedem alte dimensiuni ale acestuia.
Istoricii au remarcat rolul factorilor sociali, politici şi economici în conturarea evoluţiei
conflictelor. Schimbările culturale şi intelectuale au jucat, de asemenea, un rol puternic în acest
sens. La începutul secolului al XX-lea polonezul Jan S. Bloch face o analiză nemarxistă a războiului
din secolul său, în care executarea unor acţiuni militare nu ar mai avea loc deoarece – războiul, în
loc să fie o luptă directă, va deveni un fel de impas în care nici una dintre armate nu este capabilă
să ajungă la cealaltă, ambele stând pe poziţii, una în faţa celeilalte, ameninţându-se, dar nefiind
capabile să dezlănţuie o ofensivă finală şi decisivă. Va fi o evoluţie naturală a păcii armate, pe
scala agravantă... Acesta este viitorul război fără luptă, în care lipsurile şi nu focul vor decima
oamenii, ajungându-se la falimentul ţărilor şi la destrămarea întregii organizări sociale”30.
După cele două războaie mondiale s-a dovedit ca o dată cu progresul cunoaşterii ştiinţifice şi
perfecţionării tehnologiilor, fizionomia acţiunilor militare s-a modificat continuu: a crescut
mobilitatea trupelor prin dotarea lor cu mijloace de deplasare din ce în ce mai performante; s-au
redus efectivele structurilor militare pe măsura apariţiei unor armamente cu caracteristici tehnicotactice superioare; au apărut şi s-au dezvoltat unele genuri de armă (tipuri de tehnică cu posibilităţi
diferite) şi a apărut lupta interarme.
In lucrările specialiştilor militari străini mai găsim şi alte caracteristici ale operaţiei şi luptei,
cum ar fi: acţiunile asimetrice, mobilitatea, adaptabilitatea, descentralizarea, manevrabilitatea,
flexibilitatea, simultaneitatea, continuitatea, ritmul înalt de acţiune, modularitatea, digitalizarea şi
aplicarea forţei de lovire. Obţinerea succesului pe câmpul de luptă se va baza, în concepţia acestora,
şi în viitor, pe o bună şi riguroasă organizare şi pregătire a acţiunilor militare, dar şi pe iniţiativă,
rapiditate şi nu în ultimul rând, pe precizie. În acest sens, în armatele din aproape toate statele
dezvoltate din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu şi Asia s-au intensificat preocupările
pentru elaborarea unor noi doctrine operaţionale şi regulamente de luptă, în acord cu obiectivele
strategice, operative şi tactice, dezvoltarea tehnicii moderne şi a structurilor organizatorice militare.
Trebuie luate în calcul reaşezările geopolitice contemporane, atât la nivel continental,
regional şi subregional, cât şi la nivel naţional, care suferă permanent modificări cu urmări vizibile
asupra raportului de putere între autorii relaţiilor politice internaţionale şi impunerea în sfera
politicii militare contemporane a unor noi concepte, cum ar fi: strategia faptului împlinit sau
acceptarea de către părţi a unui compromis onorabil31.
Caracterul de noutate în tratarea acţiunilor militare, în general, şi a formelor luptei armate, în
special, este evidenţiat în structura integrată, aero-terestră a operaţiilor şi uneori a luptelor şi în
raport cu conţinutul conceptelor doctrinare câmp de luptă extins, câmp de luptă integrat, acţiuni
militare modulate şi demodulate cu eforturi sincronizate şi într-o deplină cooperare32.
In lucrările specialiştilor militari câmpul de luptă al viitorului va fi cu totul altul decât până
acum. Concepţiei tradiţionale (liniare), potrivit căreia există un front şi o adâncime, îi va urma un
câmp de luptă extins, adică tridimensional, în care nici o zonă nu va fi ferită de atacurile precise şi
nimicitoare. Un număr tot mai mare de specialişti militari străini şi autohtoni prevăd chiar că
operaţiile sau chiar şi luptele se vor desfăşura după modelul celor navale, adică la 360 grade33.
Extinderea câmpului de luptă în timp va determina o serie de modificări, cum ar fi :
varietatea operaţiilor terestre, aeriene şi maritime, atât de nivel strategic cât şi de nivel operativ, a
luptei în timp şi spaţiu, precum şi îndeplinirea obiectivelor strategice, respectiv operative sau
tactice; integrarea orizontală a unor noi arme sau componente, stabilirea acestora într-o familie de
arme; menţinerea marilor unităţi şi unităţi dispersate şi neadiacente, care trebuie să distrugă
capacitatea inamicului de a reacţiona prin sincronizarea acţiunilor directe şi indirecte terestre,
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maritime şi aeriene; diversificarea ţintelor şi restrângerea fâşiilor de responsabilitate şi, nu în
ultimul rând, eficientizarea acţiunilor direcţionate pe obiective.
În perioada postbelică, conflictele nu au mai avut suprafaţa de desfăşurare aşa de mare, ele
având un caracter zonal. În aceste acţiuni militare, varietatea misiunilor pe care le-au executat
armatele statelor moderne diferă puţin de ceea ce au făcut de-a lungul istoriei. Acum, preponderent
în desfăşurare sunt operaţiile militare altele decât războiul. Conflictele în care se desfăşoară astfel
de acţiuni militare nonviolente sunt de natură iredentistă, etnică, religioasă, dând operaţiilor
(luptelor) alte caracteristici, cum ar fi: participarea armatei la acest gen de acţiune este, de regulă,
multinaţională, dispozitivul adoptat este discontinuu, fiind lipsit de o aşa-zisă limită dinainte, există
o anumită direcţionare, trecerea de la acţiuni non-violente, la acţiuni violente este oricând posibilă,
iar formele de acţiuni non-violente sunt foarte diversificate, adoptarea lor fiind în funcţie de situaţia
politică din zonă.
Totuşi pe măsură ce era informaţională avansează, apar mult mai multe probleme în
modalităţile de ducere a operaţiei (luptei). Acestea vor intra sub influenţa celui de-al treilea val al
războiului, în care puterea se va baza pe tehnologia informaţiilor. În 1993, generalul Gordon R.
Sullivan şi colonelul James Dubik au apreciat că principalele tendinţe în desfăşurarea viitoarelor
acţiuni militare vor fi : lentalitate şi dispersare coerente; volum şi precizie a focului mărite;
integrare completă a tehnologiilor; realizarea unui efect mai mare; direcţionarea acţiunilor şi
perfecţionare în asigurarea invizibilităţii mijloacelor şi în detectarea obiectivelor.
În acelaşi timp, ruşii au identificat recent un set asemănător de trăsături distinctive ale unor
acţiuni militare, astfel: aspecte nelineare; absenţa unor limite spaţiale bine definite; combinarea
operaţiilor ofensive cu cele de apărare; rol mărit al sistemelor informatizate în realizarea
coordonării trupelor; desfăşurarea acţiunilor militare intense specifice războiului radioelectronic.
Fizionomia operaţiei (luptei) s-a schimbat rapid în ultimele două secole şi multe elemente
noi s-au născut din această evoluţie. Problemele inerente realizării legăturii dintre schimbarea
tehnologică şi concepţiile ducerii războaielor sunt, în prezent, în mare parte, aceleaşi ca cele din
urmă cu un secol, cu deosebirea că un nou război mondial este greu de imaginat, dar pregătirea
pentru luptă a elementelor componente vor avea unele particularităţi în funcţie de locul lor în
structura armatei34.
Însă, în anii care vin, cauzele care provoacă aceste conflicte vor diferi fundamental, astfel că
“România nu este şi nu va fi în viitorul apropiat, în faţa vreunei ameninţări majore, de tip militar
clasic la adresa securităţii sale naţionale. Se poate estima că, în perioada actuală, riscurile la
adresa securităţii sunt preponderent de natură nemilitară şi mai ales, internă, manifestându-se în
special, în domeniile economic, financiar, social şi ecologic” 35 . Viitorul aduce multe inovaţii
deschizătoare de drum în ceea ce priveşte pregătirea şi ducerea operaţiei (luptei) prin: creşterea
importanţei luptei electronice; utilizarea luptei neocorticale (afectarea sistemului nervos al
inamicului) şi nu numai atât, poate chiar şi utilizarea armamentului nuclear. România – vector
dinamic al securităţii democratice, stabilităţii şi prosperităţii economice – are un interes strategic
fundamental ca regiunea extinsă a Mării Negre să fie una stabilă, democratică şi prosperă strâns
conectată la structurile europene şi euroatlantice36.
Forţele şi mijloacele participante la operaţiile şi luptele ofensive în unele armate dezvoltate
au suferit modificări structurale deosebit în care profesionalizarea reprezintă elementul de bază. În
viitor, ducerea acţiunilor militare de către structurile militare din forţele terestre se va face având la
bază conceptele bătălia în profunzime, interdicţia, masificarea ţintelor şi importanţa informaţiilor şi
armelor inteligente, care vor permite să adâncească operaţia şi lupta pe toate dimensiunile (distanţă,
altitudine şi timp). Datorită acestui fapt, frontul se va găsi în spate, în lateral şi departe în sus,
armele vor fi folosite în sisteme, între care, ca sistem complex interactiv37, armamentul cu o mare
putere de foc, va deveni dominant.
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Computerizarea, ca indicator al componentei cunoaşterii încorporate în mijloacele de luptă,
a dus la creşterea capacităţii acestora de a pătrunde în zone de înaltă ameninţare, la îmbunătăţirea
substanţială a preciziei pentru o distrugere specializată cu minime pagube colaterale. În viitor,
armele neconvenţionale îşi vor spori ponderea în defavoarea celor convenţionale, în cadrul cărora
inteligenţa artificială va avea locul preponderent.
Cunoaşterea, ca motor al schimbării, se va regăsi şi în arta operativă şi în tactică, ceea ce va
face ca, atunci când comparăm noile trăsături ale operaţiei şi luptei cu acelea ale noii economii,
acestea să devină inconfundabile. Prin urmare, se poate spune că, deşi în fizionomia acţiunilor
militare (operaţie şi luptă) s-au constatat multe schimbări de-a lungul dezvoltării cunoaşterii umane,
operele gânditorilor militari din trecut constituie o moştenire de construcţii intelectuale, care se
aplică în studiul schimbării şi al ducerii operaţiei (luptei) în viitor. Iar pentru a-l parafraza pe Liddel
Hart, “remorcarea războiului” de către ştiinţă şi istorie rămâne un element dinamic în gândirea
militară contemporană cu privire la operaţie şi luptă. La fel, rămâne în actualitate şi “trinitatea” lui
Clausewitz, ale cărei părţi componente sunt: populaţia, comanda (armata) şi guvernul, acestea fiind
reale, nefiind limitate la un context istoric particular. Acesta este un concept neliniar, de aceea orice
tip de operaţie (luptă) cu noi caracteristici, poate fi discutat în termenii concepţiei lui Clausewitz sau
a altor autori, cum ar fi : von Bismark, Schliffen, Liddel Hart, J. Beaufre.
Bipolaritatea bazată pe existenţa celor două blocuri politice şi militare antagoniste, fiecare
cu un lider indiscutabil, a dispărut la sfârşitul secolului al XX-lea, lăsând locul unei singure
megaputeri să-şi impună interesele în lumea-ntreagă. În acelaşi timp, evoluţii complexe, care de
multe ori au luat o formă de manifestare violentă, au dus la mutaţii importante pe harta politică,
socială, economică sau culturală a lumii prin apariţia de state noi, accentuarea tendinţelor de
globalizare, recrudescenţa fenomenelor de tip fundamentalist-extremist sau accentuarea unor
conflicte etnice sociale şi culturale. Toate acestea s-au derulat şi se derulează, pe fondul dezvoltării
fără precedent a tehnicii şi tehnologiilor care au permis conturarea sistemului economic
informaţional şi, în consecinţă, apariţia unui nou tip de război. În acest nou tip de război se folosesc
sisteme de arme inteligente, cu caracteristici performante. Acesta este un element specific de care
va trebui să se ţină seama în viitorul apropiat.
Noul tip de război reprezintă o trecere spectaculoasă de la suprafaţă la punct, de la
masivitate la supleţe. Spaţiul strategic devine fluid, iar operaţiile şi acţiunile militare capătă un
caracter integrat, rapid şi punctiform. Spaţiul confruntării este, de-acum, acolo unde se află
obiectivele principale ale părţilor beligerante, îndeosebi datorită confruntării tehnologice şi militare
care au căpătat o dimensiune nouă, cea cosmică. Se observă tendinţa de scădere a duratei războiului,
dar timpul necesar pregătirii acţiunilor strategice, precum şi complexitatea planificării acţiunilor
cresc considerabil. Victoria se poate obţine printr-un număr mic de acţiuni, operaţii şi bătălii
strategice, dar decisive. Precizia loviturilor aplicate obiectivelor selectate de la adversar face să
scadă considerabil consumurile de război, îndeosebi cele colaterale, în timp ce gradul de distrugere
la obiective tinde către procentaje maxime. Pierderile civile devin tot mai frecvent accidentale, iar
confruntarea în toate domeniile se transferă din sfera materială, în cea a inteligenţei.
Războiul devine o confruntare între profesionişti, îndepărtându-se de ideea implicării
societăţii civile în astfel de acţiuni. Decizia (care tinde să fie tot mai prospectivă) şi conducerea
strategică executată în timp real vor face ca viteza de reacţie a sistemelor militare să fie decisivă.
Oportunitatea informaţiei şi, în consecinţă, rapiditatea şi calitatea deciziei suplinesc de cele mai
multe ori deficitul în forţe şi mijloace. Toate acestea ne fac să fim de acord cu afirmaţia că "în
condiţiile în care nu toate statele îşi permit realizarea într-un timp rezonabil a tranziţiei către al
treilea tip de război este posibilă apariţia unor confruntări disproporţionate, ceea ce poate duce la
înlocuirea forţei prin descurajarea nucleară cu o altă ameninţare şi anume incompatibilitatea confruntării
cu mijloace raţionale” 38.
Războiul informaţional ca o componentă a fenomenului militar contemporan este adesea
înţeles ca război al epocii informaţionale, se sprijină pe o idee destul de răspândită potrivit căreia
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societăţile informaţionale succed societăţilor industriale39. Într-adevăr, numerizarea, dezvoltarea
capacităţilor de stocare a datelor, multiplicarea sateliţilor de comunicaţii creează condiţiile unui
mediu foarte diferit de cel cunoscut până în prezent: relaţiile inter-umane se modifică, apar noi
ritmuri.
Pentru majoritatea analiştilor militari, războiul informaţional reprezintă utilizarea în scopuri
militare a calculatoarelor şi a altor tehnologii împotriva unui stat, ca alternativă la atacurile
convenţionale. Acesta include activităţi care nu corespund, în mod normal, normelor militare, dar
care reflectă creşterea dependenţei activităţilor guvernamentale şi comerciale de diverse sisteme
vitale pentru buna funcţionare a operaţiilor militare moderne. Pentru alţi analişti este vorba de o
idee mai largă care juxtapune impactul erei informaţionale cu dezvoltarea diverselor tipuri de
conflicte sociale şi politice având ca efect erodarea statului-naţiune şi a monopolului său asupra
violenţei organizate.
Deşi războiul informaţional a fost intuit şi conceptualizat încă din 1976 de către Thomas P.
Rona40 conştientizarea posibilităţii existenţei unui astfel de război, al unui război invizibil, mult mai
subtil decât războiul clasic, nu s-a realizat decât foarte recent, tonul dându-l mediile militare. Una
dintre primele pietre de construcţie ale conceptului de război informaţional a constituit-o cartea lui
A. Toffler “Al treilea val”, apărută în 198041. În aceasta se poate citi ca “pentru a ataca o naţiune se
poate obstrucţiona fluxul informaţiilor – tăierea legăturii dintre sediul societăţii multinaţionale şi
filialele sale din străinătate, ridicarea de bariere informaţionale în jurul ei etc. Vocabularul
informaţional s-a îmbogăţit cu o nouă expresie: “suveranitatea informaţiei”. Această reflecţie asupra
epocii informaţionale a fost continuată de o altă carte a aceluiaşi autor, intitulată “Război şi
antirăzboi” 42 , care a permis relansarea dezbaterii în Statele Unite a conceptului de război
informaţional.
Departamentul american al apărării, care a urmărit aceste reflecţii şi pe care, în mare măsură
le-a şi provocat, a trecut prin mai multe etape, de la conceptul de Manouver Warfare, aplicabil unui
război convenţional, la Strategic Informational Warfare. Acesta este un concept global care acoperă,
în acelaşi timp, noţiunea de Conventional Warfare, care vizează în principal infrastructurile
economice ale statului oponent, noţiunea de Command & Control Warfare, care priveşte în mod
clasic distrugerea sau neutralizarea forţelor militare adverse şi noţiunea Information Warfare.
Expresia “război informaţional” acoperă o serie întreagă de semnificaţii, iar lipsa unei
definiţii clare a acestuia este vizibilă în toată literatura de specialitate. Până în prezent s-a încercat
definirea originilor acestui tip de război, însă nimeni nu i-a stabilit încă principiile. Teoria şi
practica războiului informaţional se bucură, în ultimul timp, de o atenţie crescândă din partea
politicienilor, strategilor, oamenilor de ştiinţă şi mijloacelor de informare în masă din diverse ţări,
îndeosebi din spaţiul nord-atlantic şi cel european, fenomen uşor de constatat urmărind frecvenţa
discursurilor publice, conferinţelor, simpozioanelor, cărţilor, studiilor şi articolelor care abordează
această problemă.
Deşi nu există o definiţie universal acceptată, se poate vorbi despre războiul informaţional
ca fiind o formă nouă de război, dacă sunt avute în vedere instrumentele pe care le utilizează pentru
a-şi atinge scopurile. Este însă important de notat că tehnologia informaţiei nu permite doar
desfăşurarea războiului modern, ci adaugă o nouă dimensiune conflictelor. Infrastructura
informaţională, prin conţinutul său şi tehnologiile care o compun, este considerată acum obiect al
unui război informaţional, dar şi subiect de aceeaşi complexitate strategică cu dimensiunile
tradiţionale (aeriană, terestră, navală şi spaţială). Reţelele informaţionale compun un nou câmp de
luptâ, iar informaţia însăşi devine ţintă. Fiecare a devenit separat, dar şi în combinaţie cu celelalte,
atât armă, cât şi ţintă.
Particularitatea conceptului de război informaţional e dată de realizarea unei strategii
integratoare care utilizează mijloace tehnice de ultimă oră. Mediul informaţional actual devine tot
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mai complex, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale revoluţionând modul în care naţiunile,
armatele, organizaţiile şi oamenii interacţionează. Fuziunea reţelelor de informaţii, a bazelor de date
şi a tehnologiilor aduc informaţia foarte aproape de fiecare. Avantajul informaţional presupune
cunoaşterea foarte bună a ceea ce înseamnă informaţie şi abilitatea de a lucra cu o colecţie de
informaţii, de a o procesa, utiliza şi disemina în locul, la momentul şi pentru scopul potrivit.
Exploatarea avantajelor oferite de puterea tehnologiilor informaţionale, alături de o
recunoaştere a potenţialului informaţiei, se reflectă în ceea ce este numită operaţie informaţională
(O.I.). Aplicarea de operaţii informaţionale în cadrul coaliţiilor în timp de pace, înseamnă adaptarea
strategiilor de război la starea de pace, integrarea funcţiilor acestor operaţii într-un mediu
multinaţional fiind o adevărată provocare.
În ultimii ani, în unele armate moderne operaţiile informaţionale au devenit un concept
doctrinar dezvoltat. Deşi nu este acceptat în întregime de alte ţări, acesta reflectă nevoia de a
surprinde aspectele unui fenomen care merge dincolo de conceptele tradiţionale de război. Operaţia
informaţională este o strategie integrată care răspunde la noi vulnerabilităţi şi creează, în acelaşi
timp, noi oportunităţi. El introduce în discuţie acele elemente nemilitare ale puterii, cum ar fi:
politicile, relaţiile internaţionale, finanţele, infrastructura, percepţia publică etc.
Operaţiile informaţionale defensive integrează şi coordonează politicile, procedurile,
acţiunile, personalul şi tehnologia pentru protejarea şi apărarea informaţiilor şi sistemelor
informaţionale şi conţin următoarele elemente :
În concluzie, operaţiile informaţionale defensive se concentrează pe protecţia propriei
informaţii, a proceselor bazate pe informaţie, a sistemelor de comandă-control şi a celor de
comunicaţii şi informatică. Această protecţie trebuie să fie adaptată pentru orice tip de (in)amic, în
orice situaţie (pace, criză, conflict) vizează patru componente: protecţia infrastructurii
informaţionale; descoperirea atacurilor; restaurarea funcţiilor vitale şi reacţia la atacuri iar
integrarea acestora este esenţială.
Ideea “războiului paralel” a apărut din înţelegerea “inamicului” ca un “sistem” sau
“organism”, care este în acelaşi timp mai mult şi mai puţin complicat decât sistemul popor-stat-forţe
armate descris de Clausewitz. Statul inamic are, cel puţin din punct de vedere teoretic, cinci
componente organice esenţiale, dispuse concentric, astfel: forţele militare regulate şi cele mobilizate
în situaţie de criză sau război; masa mare a populaţiei civile care nu este direct combatantă;
infrastructura de transport prin care se asigură tot ceea ce este esenţial pentru naţiune; fundamentele
organice esenţiale ale respectivei societăţi; situat la centru, conducerea sau mecanismul puterii care
controlează întregul sistem.
Prin contrast, războiul clasic “în serie”, este sau a fost un tip de război care a angajat fiecare
inel al sistemului succesiv, lovind fiecare obiectiv “la rândul lui”, în serie, dinspre periferie către
centru.
Războiul paralel a devenit posibil prin dezvoltarea fără precedent a aviaţiei, sistemelor de
lovire de mare precizie şi a armelor netradiţionale, întrucât acesta utilizează aviaţia şi mijloacele de
lovire la mare distanţă pentru a putea distrugerea obiectivele inamicului, care nu reprezintă un
obiectiv în sine, ci reprezintă mijlocul prin care se atinge scopul final, respectiv acela ca prin
distrugerea sau avarierea acestor ţinte să se obţină un efect strategic care duce la pierderea de către
inamic a capacităţii sistemelor sale organice, esenţiale, de conducere sau de ducere a acţiunilor
militare. Când aceste atacuri paralele se realizează concomitent, succesul operaţiei este maxim.
Distrugerea sau paralizarea sistemelor militare sau capacităţii de luptă a inamicului este obiectivul
propus în cadrul unor astfel de lovituri şi se urmăreşte cu prioritate reducerea capacităţii de ripostă a
inamicului până la un aşa numit nivel în care acesta este în stare de şoc.
Pentru definirea spaţiului în care vor evolua forţele şi mijloacele de care se va dispune în
viitor, următorii factori au o importanţă deosebită:
 spaţiul global (adică întreaga planetă), pentru care sunt elaborate concepţii strategice, şi
unde vor fi amplasate forţele şi mijloacele ce formează diferitele eşaloane ale unor dispozitive
acţionale;
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 spaţiul unor zone de pe glob, inclusiv cele situate la mari depărtări între ele, unde se
menţin sau se promovează şi prin forţa armelor interese politice, economice, spirituale etc.; pentru
aceasta trebuie să existe mijloace adecvate de luptă armată (aeriene, navale, rachete, forţe de
intervenţie rapidă ş.a.);
 spaţiul de interes strategic, este, de regulă, o zonă sau o regiune terestră şi maritimă din
vecinătatea teritoriului naţional;
 spaţiul naţional este definit cu claritate în reglementările juridice internaţionale, strategia
de securitate adoptată şi în măsurile întreprinse la nivelul sistemului naţional de apărare.
Acum, când lumea trece din era industrială în cea informaţională, multe din cunoştinţele
despre război au început să fie depăşite. Aceasta nu înseamnă că va exista un vid. Pe plan mondial
sunt centre de putere, evident în statele de tipul SUA, Rusia, China şi alianţe unde se studiază
reconceptualizarea conflictului militar al viitorului. În acest sens, sintagme precum “situaţie fluidă”,
“doctrină fluidă”, “acţiuni de luptă fluide”, “câmp de luptă fluid”, sau “spaţiu de luptă fluid”, sunt
din ce în ce mai prezente în literatura de specialitate.
Războaiele din Golf poate fi luat ca un exemplu de război integrat într-o situaţie
disproporţionată, adică într-o situaţie în care reacţia inamicului este cu totul neglijabilă. Acţiunile de
luptă, după operaţia “Desert Storm” au căpătat un grad foarte mare de descentralizare,
independenţă, coordonare şi eficienţă. Ele depind însă enorm de sistemul informaţional, de gradul
înalt de tehnicitate al mijloacelor la dispoziţie, de existenţa armelor integrate cu mare putere de
lovire, de posibilitatea lovirii simultane, rapide pe toată adâncimea teatrului de acţiuni militare .
Spaţiul de luptă fluid se prezintă ca o suprafaţă de teren determinată de posibilităţile maxime
ale marilor unităţi/unităţilor, de a descoperi şi angaja inamicul simultan la toate cele trei niveluri ale
artei militare (tactic, operativ, strategic), în minimum două medii simultan, în scopul lovirii decisive
a centrelor de gravitate/ punctelor decisive ale acestuia şi al înfrângerii lui psihice. Ceea ce s-a
petrecut în Golf, ca şi în spaţiul iugoslav se cheamă un război disproporţionat.
Evoluţia fenomenului militar este dominată atât de caracteristicile mediului de securitate, cât
şi de nivelul de performanţă a tehnologiilor cu aplicabilitate în domeniul militar în acest sens rolul
tehnologiei informaţiei pare să deţină un rol important.
Analizând logic am putea reţine următoarele: echilibrul de putere a eşuat, fiind cauza a două
războie mondiale, descurajarea nucleară a funcţiounat aproape o jumătate de secol, era conducerii
centralizate a lumii se înfăţişează ca soluţie la anarhia mondială, asigurată prin susţinerea unei
armate, dacă nu mondială cel puţin tricontinentală. Este era informaţională sau a războiului
informaţional cu un profund caracter integrator şi efecte globale.
Fenomenul postbelic s-a plasat sub semnul apariţiei unei noi „arme de război”, arma
nucleară, în contextul unei masive militarizări a ştiinţei, care a dus la „industrializarea războiului”.
Perioada postbelică a adus cu sine o adevărată „confuzie” între pace şi război, o ambiguitate a stării
care, altădată, era definită prin „tăcerea armelor”, violenţa armată manifestându-se în viaţa socială,
în relaţiile dintre state, în forme variate, fenomen denumit „proteificarea războiului”. Cea mai mare
parte din perioada postbelică a fost dominată de „războiul rece”, în care pacea putea fi caracterizată
ca un fel de „continuare a conflictului cu (oarecum) alte mijloace”.
Viitorul ne poate rezerva o nouă dimensiune a fenomenului militar, respectiv
„democratizarea” folosirii acestuia în zonele fierbinţi ale lumii. Conflictul mileniului al treilea se va
caracteriza prin dependenţa „violenţei colective” de noile tehnologii (microelectronica, inteligenţa
artificială, optoelectronica), respectiv prin apariţia unui „război al minţii (sprijinul) împotriva
materiei”. Fenomenul militar al viitorului va cunoaşte, aşadar, noi dimensiuni, astfel:
 cauzele şi motivele violenţei (dacă până în prezent se cantonau în sfera economică,
moral-religioasă, ideologică) vor fi de factură etnică, rasială, religioasă – inter şi intraconfesională;
 apariţia de noi tipuri de operaţii militare, diferite de războiul clasic;
 caracterul atotcuprinzător al promovării intereselor prin agresiuni economice, culturale,
psihologice, religioase, informatice, informaţionale;
 creşterea importanţei dimensiunii temporale a fenomenului militar în detrimentul
dimensiunii spaţiale;
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 evitarea confruntărilor directe, frontale, dintre forţe şi mijloace numeroase, accentul
deplasându-se spre nivelul tactic;
 acţiunea militară se va raporta la un nou sistem de norme militare care, la rândul lor, vor
solicita noi norme juridice.
Fără a nega importanţa conceptuală a sintagmelor de „luptă armată”, „război”, „agresiune”,
„intervenţie armată”, nu trebuie ignorate actualele evoluţii din domeniul fenomenului militar:
 transformările, în unele cazuri radicale, ale conţinutului şi semnificaţiilor acestor
concepte;
 apariţia şi promovarea unei filosofii axate pe o concepţie integralistă asupra fenomenului
militar, respectiv a mutării accentului de la decizia politico-militară naţională spre nivelul de decizie
politică a organizaţiilor internaţionale;
 apariţia unor determinări conceptuale ale doctrinelor politico-militare ale statelor
naţoinale: „suficienţa pentru apărare”, „interoperativitate”, „standardizate”, „profesionalizare” etc.
ca fenomene comune induse la nivelul naţional.
Fenomenul militar contemporan a scos în evidenţă caracterul integrat, aeroterestru şi naval
al acţiunilor militare, demonstrând că folosirea tuturor armelor, specialităţilor şi mijloacelor militare
într-o confruntare modernă duce la obţinerea victoriei în câmpul de luptă al viitorului.
Fenomenul militar va evolua odată cu evoluţia societăţii post moderne. Reacţiile asimetrice
la acţiunile militare moderne, noua dimensiune a revoluţiei ştiinţifice şi tehnice, modificările
survenite în percepţia privind riscurile şi ameninţările la nivel statal, regional şi global, vor
transforma funcţiunile tradiţionale de manevră, lovire, protecţie şi logistică.
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PERSPECTIVELE (VIITORUL) RĂZBOIULUI
Maria PRIOTEASA∗
The history has demonstrated that the tehnical-scientific discoveries which vised mainly the socialeconomical development of the world’s states, have been implemented rapidly în the military field, also.
The discoveries generated the appearance of new weapons, doctrines and fight techniques which
progressively changed the characteristics of the incoming military conflicts.

În condiţiile actuale, războiul clasic stat contra stat sau coaliţie politico-militară contra
coaliţie politico-militară, devine tot mai puţin probabil, specialiştii apreciind că un conflict de tipul
celor două conflagraţii mondiale nu se mai intrevede imediat. Totuşi, nu este greu de observat că, în
lume, concurenţa dintre state şi grupări de state se manifestă intens fără însă a îmbrăca forme
violente, „principala forţă motrică a evoluţiei civilizaţiei umane, constând în informaţie şi
tehnologiile informaţionale.”2
Din această perspectivă, războiul viitorului pare să se înscrie într-un spectru foarte larg de
acţiuni şi reacţii, într-un spaţiu multidimensional, pe care se definesc între altele, şi următoarele
tipuri de conflicte: război informaţional; război economic, război cibernetic; război psihologic;
război mediatic; război cosmic; război cultural etc.
Societatea informaţională a modificat fizionomia conflictualităţii de astăzi şi cu siguranţă,
cea de mâine, specialiştii în domeniul gestionării informaţiilor apreciind că „este necesar să se facă
distincţie între sintagma războiul erei informaţionale şi războiul informaţional; dacă în războiul erei
informaţionale se realizează tehnologia informaţională ca mijloc de realizare a unei economii de
timp şi forţe, în cazul operaţiilor militare, războiul informaţional vede informaţia ca o armă
puternică”3, informaţia fiind dependentă de tehologie.
Războiul, deci, nu dispare, însă el nu va rămâne la fel cu cel din epocile anterioare, întrucât
va beneficia, pe lângă informaţie, şi de un arsenal extrem de diversificat şi de specializat, de la
senzori de date, imagini şi informaţie, amplasaţi în întregul spaţiu terestru, aerian, maritim, în
Cosmos şi în ciberspaţiu, la sisteme de mijloace adaptate nu atât pentru distrugere, cât mai ales
pentru prevenire, descurajare şi protecţie, condiţii în care, este foarte probabil să avem de-a face cu
un alt tip de război, cu un alt tip de confruntare şi, evident, cu un alt tip de angajare. De aici nu
rezultă că se va schimba esenţa războiului, ci doar faptul că războiul va fi un produs sau o
continuare a unei politici de securitate globală, prin care se vizează securitatea societăţii umane, a
vieţii, a mediului şi a planetei.
În prezent, au loc mai multe speculaţii şi se construiesc mai multe scenarii privind viitorul
războiului (sau războiul viitorului), plecând de la riscurile proliferării armelor de distrugere în masă
– chimică, biologică, radiologică şi nucleară şi de la răspândirea şi creşterea fără precedent a
virulenţei terorismului, existând o preocupare majoră pentru a preveni utilizarea armelor de
distrugere în masă, urmărindu-se distrugerea instalaţiilor de producere şi stocare, a mijloacelor de
transport la ţintă şi a oricăror componente ce pot conferi guvernelor cu atitudine răuvoitoare şi
organizaţiilor teroriste aflate pe diferite „liste negre”, capabilităţi nucleare, biologice sau chimice.
Poate una dintre cele mai mari ameninţări ale viitorului, o reprezintă, terorismul, prin toate
formele sale de manifestare.
Astăzi, organizaţiile teroriste au la dispoziţie o gamă sporită de mijloace de distrugere,
neconvenţionale, arme care se pot procura din ce în ce mai uşor. Mai mult, natura terorismului
internaţional este în continuă schimbare; au apărut terorişti de tip nou, inteligenţi şi înfricoşător de
nemiloşi. Vremea organizaţiilor teroriste motivate politic a trecut, lăsând locul acestor noi terorişti,
∗
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care îşi justifică acţiunile prin „milenarism apocaliptic, fanatism sau ură de rasă ori etnică” 4 ,
dedicaţi total credinţei lor, cautând să-şi mulţumească susţinătorii, liderii spirituali şi, în unele
cazuri, chiar pe Dumnezeu. Pentru aceste grupări, scopul scuză mijloacele, ba ar putea chiar să le
încurajeze. Multe dintre grupări, precum cele care au executat atacurile teroriste din Statele Unite,
Spania sau Marea Britanie, sunt temporare, nedefinite, se aliază doar pentru o singură lovitură, după
care se dizolvă rapid, limitând astfel, de cele mai multe ori, posibilităţile autorităţilor de a-i urmări
sau identifica pe făptaşi. Tocmai de aceea, fiind din ce în ce mai dispuşi să se angajeze în asasinate
de masă, vor acirda prioritate armelor de distrugere în masă în defaviarea explozibililor tradiţionali
sau altor arme convenţionale, astfel că multe organizaţii teroriste, având ca preferinţă doctrinară
masacrele în masă, vor acţiona probabil, în viitorul apropiat, recurgând la arme cu mare putere de
distrugere, care corespund mai bine obiectivelor şi moralităţii lor. Existenţa posibilităţi de recurgere
la armele de distrugere în masă foarte puternice, reprezintă pericolul major cu care se confruntă
lumea industrializată.
Cu un grad de toxicitate şi letalitate extrem de ridicat, arma biologică tinde să devină
preferată de către grupările teroriste, şi asociată cu teroarea pe care o transmite în rândurile
populaţiei, poate duce uşor la scene de panică şi la revolte sociale, iar timpul relativ mare care se
scurge de la executarea atacului până la apariţia bolii, scade şansele ca autorităţile să-i prindă pe
atacatori. Datorită dificultăţilor tehnice, dar şi lipsei efectului imediat, spectaculos, care să fie
preluat, amplificat şi diseminat de mass-media aproape instantaneu şi în toată lumea, folosirea
armelor biologice este mai puţin susceptibilă decât a celor nucleare sau radiologice.
Terorismul nuclear poate îmbrăca diferite forme de manifestare, printre care: folosirea de
arme nucleare miniaturizate (cu rază limitată de acţiune) fabricate clandestin, sustrase sau
deturnate; bombardarea cu muniţie clasică a unor obiective de risc nuclear; eliberarea de
materiale nucleare sau surse radioactive în zona de interes şi contaminarea acesteia; provocarea
de accidente la centralele nuclearo-electrice, uzinele de combustibil nuclear şi izotopi radioactivi,
institutele de cercetare de profil, în zonele de extracţie a minereurilor radioactive sau pe traseele
folosite pentru transportul materialelor radioactive; contaminarea radioactivă a apei potabile (din
reţelele de distribuţie şi din sursele naturale), a aerului din sistemele de aer condiţionat ori alte
spaţii închise, a unor produse alimentare sau a altor medii; utilizarea materialelor radioactive de
către organizaţii nestatale.
Contaminarea radiologică, de asemenea, poate genera efecte inexplicabile precum
oboseală, căderea părului, stări de vomă, hemoragii, manifestări care pot afecta grav atât psihicul
luptătorului, cât şi pe cel al persoanelor din jur.
Contaminarea chimică, în funcţie de tipul de substanţă folosită şi de concentraţia acesteia,
de modul de pătrundere în organism şi de gradul de protecţie al individului în momentul
contactului cu toxicul, de timpul de staţionare în mediul contaminat chimic, poate avea efecte dintre
cele mai diverse asupra organismului; terorismul biologic (bioterorismul) implică răspândirea de
agenţi patogeni, toxine şi viruşi cu scopul de a provoac boli contagioase grave, precum variola,
antraxul, ciuma, holera etc.
Specialiştii apreciază că pericolul atacurilor teroriste cu armele de distrugere în masă –
chimică, biologică, radiologică sau nucleară există, este real şi este doar o problemă de timp până
când organizaţii sau grupări teroriste vor avea posibilitatea recurgerii la ele.
În perspectiva războiului, războiul economic, va deveni din ce în ce mai mult un război
între economia globală şi economia fragmentată, între marea economie şi economia subterană, de
aici, declanşându-se probabil, o adevărată explozie, care va duce la proliferarea terorismului
economic, a terorismului informaţional, a confruntărilor în ciberspaţiu etc. Se poate vorbi, aici, şi de
„războiul” dus de Rusia în plan energetic, care, prin neconvenţionalismului său, s-ar putea traduce
ca „şantaj economic” pentru impunerea punctelor de vedere geostrategice.
În prezent, spaţiul economic reprezintă domeniul cel mai actual de confruntare între marii
actori ai lumii, lupta pentru accesul şi controlul în anumite zone ducând la tensionarea sau chiar la
4
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deteriorarea gravă a echilibrului în sistemul relaţiilor internaţionale. Resursele constituie în acelaşi
timp obiectiv strategic, ţintă în situaţii conflictuale şi instrument de ducere a războiului; materiile
prime de importanţă vitală precum petrolul, gazele naturale, apa şi resursele de hrană,
preconizându-se că vor deveni tot mai rare, se vor constitui, probabil, ca mijloc de presiune în mâna
unor actori pentru alţi actori. Embargoul asupra unor ţări din Golful Persic sau asupra Iugoslaviei
sunt exemple de necontestat. Astăzi zonele de fricţiune sau de convergenţă s-au coagulat în jurul
marilor bazine de resurse energetice şi a punctelor strategice, Golful Persic, cu resursele sale
energetice şi disputa pentru controlul traseelor din zona Mării Caspice, fiind de actualitate.
Un alt tip de război al viitorului se consideră a fi ceea ce astăzi specialiştii numesc
„războiul frontierei”. El este înrudit cu „războiul economic, derivă din acesta şi îl completează; este
un război pentru putere şi influenţă, pentru dominare şi îmbogăţire. Aproape toate statele bogate şi
înalt tehnologizate au devenit aşa, ca urmare a faptului că, în diferite faze ale războiului continuu,
au fost învingătoare sau au avut posibilitatea să beneficieze de pe urma acestuia. Interesant este că
nici unul dintre statele care deţin resurse de valoare planetară (materii prime, îndeosebi,
hidrocarburi, metale preţioase, materiale strategice etc.) nu este nici puternic, nici stabil, nici capabil
să-şi transforme potenţialul de resurse în putere economică, politică şi militară. E drept, Federaţia
Rusă, care deţine cele mai mari resurse de materii prime de pe planetă, este şi un stat puternic şi
respectat în relaţiile internaţionale”5.
Astăzi, în era globalizării, datorită faptului că şi informaţia s-a globalizat, iar circulaţiei
acesteia este constituită dintr-un sistem de sisteme de reţele complexe, se poate trage concluzia că
războiul informaţional, este fără nici o îndoială, un război continuu, dus în spectrul informaţiei; este
un război în reţea, dus în spaţiul informaţiei, pentru informaţie, care vizează dominanţa
informaţională şi, implicit, manipularea informaţională. Războiul informaţional este, deopotrivă, un
război fizic, prin care se vizează distrugerea senzorilor de informaţie şi a canalelor de comunicaţie
ale adversarului, şi un război în spaţiul virtual, care vizează supremaţia informaţională. Cine
stăpâneşte informaţia, stăpâneşte totul.
Strict legat de războiul informaţional, războiul cibernetic ca formă concretă, particularizată
a acestuia, se va constitui dintr-un sistem de acţiuni care va avea în atenţie, îndeosebi perturbarea
reţelelor informaţionale adverse, prin toate mijloacele, protecţia reţelor informaţionale proprii,
dezinformarea adversarului şi intoxicarea informaţională a acestuia.
Deosebit de important, ca o posibilă formă de război al viitorului, războiul psihologic, se
duce atât prin media, prin reţele special create în acest sens, prin reţelele deja existente, îndeosebi
prin canalele de televiziune şi Internet, dar şi prin mijloace fizice, folosind strategii de influenţare
psihologică, de înfricoşare, descurajare, diversiune şi deturnare. Acest tip de război se duce cu un
tip special de arme, arme cu efect psihologic, muniţii psihologice, substanţe care se întrebuinţează
în acest scop, arme care vor atinge apogeul în societatea de tip informaţional şi va continua să
producă efecte extrem de importante şi greu de contracarat, dintre care cele mai importante fiind
influenţarea, anihilarea, descurajarea, deformarea informaţiei şi a realităţii, impresionarea,
înspăimântarea, dominarea psihologică, schimbarea comportamentului, distrugerea.
Războiul mediatic, alături de cel informaţional, este cea mai concretă formă a războiului
continuu, ştiut fiind faptul că războiul mediatic este o realitate a zilelor noastre. Deşi media nu sunt
instrumente, mijloace sau forţe de război, ci purtători de informaţie, de adevăr, mijloacele de
informare în masă participă la psyops, la manipularea şi dezinformarea opiniei publice şi chiar a
factorilor de decizie.
Media se ocupă de absolut toate problemele, de la cele economice la cele militare, de la
cele sociale la cele individuale, totdeauna acţionând între funcţia ei socială şi informaţională
benefică şi absolut necesară, pusă în slujba adevărului, şi interesele celor care o folosesc ca mijloc
principal al războiului continuu.
Războiul cosmic presupune o extindere verticală, nelimitată în spaţiul cosmic, a teatrelor
de confruntare şi a mijloacelor de confruntare în plan informaţional, mediatic, economic şi militar.
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În Cosmos sunt amplasate sisteme de informaţie-supraveghere-recunoaştere, senzori de informaţie,
sisteme GPS şi alte mijloace care facilitează folosirea nelimitată a acestui spaţiu atât în confruntarea
planetară, cât şi în cooperarea planetară. Sistemul parteneriatelor strategice va aduce din ce în ce
mai mult spaţiul cosmic în folosul societăţii de tip informaţional, al structurilor de drept, al
democraţiei şi ordinii normale a lumii. Deocamdată, reţelele teroriste, crima organizată şi structurile
antidemocratice nu au acces în acest spaţiu, însă acestă situaţie nu înseamnă că astfel de forţe nu vor
putea folosi spaţiul cosmic în bătălia pentru putere. În viitor, se preconizează că numărul ţărilor care
vor avea acces în spaţiul cosmic va creşte iar interesele se vor diversifica, posibilităţile de acţiune
informaţională, psihologică, geofizică şi militară se vor amplifica, perspectivă care are cel puţin
două implicaţii contradictorii şi, în acelaşi timp, complementare: creşterea vulnerabilităţilor
societăţii viitoare şi descurajarea războiului şi a altor acţiuni, datorită cunoscutului principiu
acţiune-reacţie.
Războiul cultural, departe de a reprezenta ceea ce Samuel P. Huntington definea ca război
al civilizaţiilor, este o confruntare pe piaţa culturală, este o formă a războiului economic, dar care
are şi alte aspecte oarecum diferite de politica producţiei culturale, fiind folosit din ce în ce mai
mult ca expresie a conflictului etnic sau religios, a intoleranţei etnice şi religioase, a extremismului
şi fundamentalismului, forme ale războiului asimetric.
Privit din perspectiva războiului viitorului, războiul geofizic se va materializa într-un sistem de
acţiuni cu implicaţii în provocarea unor calamităţi şi catastrofe cu influenţe nocive asupra mediului de
viaţă al oamenilor, localităţilor, terenurilor agricole, sistemelor de comunicaţii, în scopul realizării unor
obiective importante, între care se situează şi distrugerea potenţialului şi resurselor adversarului.
Ca un posibil tip de război al viitorului, specialiştii întrevăd doar posibilitatea apariţiei unui
alt tip de război, războiul genetic, care se consideră că va duce, probabil, în următoarele coordonate:
obţinerea, prin mijloace genetice, a unor performanţe ieşite din comun în ceea ce priveşte calităţile
luptătorilor; crearea de mutanţi; crearea unor sisteme de influenţare, prin mijloace genetice, a
comportamentului unor populaţii; apariţia şi proliferarea terorismului genetic.
În actualul context internaţional, viitoarele operaţii vor fi multinaţionale şi se vor desfăşura
într-un spaţiu imens, îndeplinirea misiunilor presupunând proiecţia forţei. Se consideră că o
asemenea armată va trebui să dispună de capabilităţile necesare pentru: conducerea, planificarea şi
desfăşurarea de operaţii întrunite ori pentru a participa la operaţii combinate; realizarea suportului
logistic şi de informaţii; generarea şi regenerarea forţei; realizarea mobilităţii forţelor; realizarea
potenţialului de luptă adecvat; proiecţia forţelor.
Analizele care susţin şi generează procesul de transformare şi modernizare a NATO au
condus la concluzia că, îndeplinirea cu eficienţă a viitoarelor misiuni ale alianţei va solicita,
îndeosebi, capacitatea armatelor sale de a proiecta forţa, considerându-se că numai o armată
capabilă să proiecteze forţa la distanţe cât mai mari, va reuşi să acopere aceste spaţii. O acţiune
militară poate fi eficientă şi poate avea succes, numai dacă forţele executante au ca atribute
mobilitatea, contramobilitatea şi capacitatea de supravieţuire, mobilitatea fiind esenţială pentru
realizarea concentrării efortului şi dislocării rapide, pentru angajarea inamicului sau pentru
retragere. Printr-o bună coordonare şi realizată la un nivel superior, mobilitatea compensează
inferioritatea numerică, fiind considerată un atribut al asimetriei înalte, criteriul mobilităţii
constituind unul din factorii importanţi în determinarea tipurilor de vehicule, tehnică militară şi
echipamente care intră în compunerea unei forţe ce se proiectează într-un teatru în care se
desfăşoară un conflict asimetric.
În mod deosebit, în conflictele asimetrice, rapiditatea cu care partea care aplică asimetria
înaltă, dispunând de o tehnologie mai avansată, reuşeşte să-şi proiecteze şi să desfăşoare forţele, să
preia sau să menţină iniţiativa, este critică; inamicul va căuta întotdeauna, să folosească toate
mijloacele, tacticile, metodele şi procedeele la dispoziţie, pentru a întârzia acţiunile forţelor
expediţionare şi a transforma conflictul într-un război de uzură, consumator de timp şi resurse,
motiv pentru care, rapiditatea proiecţiei forţelor nu presupune neapărat viteză şi mijloace de
transport, ci presupune exploatarea momentului favorabil, prin alocarea corectă şi inteligentă a
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mijloacelor de transport, planificarea întrunită a acestora, în funcţie de volumul de transport şi
priorităţile stabilite pentru transportul aerian şi cel maritim sau terestru.
Asimetria reflectă, de asemenea, noul mediu de securitate şi nivelul actual al forţelor armate
sau, altfel spus, noul stil de ducere a războiului în sec. XXI, mult mai complex şi mult mai dificil de
definit. Între caracteristicile specifice mediului de securitate actual se evidenţiază eliminarea
monopolului statelor asupra declanşării şi ducerii războiului; forţele armate post Război Rece sunt
întrebuinţate mai mult ca instrumente ale diplomaţiei sau pentru „export de stabilitate” decât pentru
angajarea în acţiuni de luptă clasice; structurile militare depind într-o măsură tot mai mare de înalta
tehnologie care, în acelaşi timp, poate fi achiziţionată şi de oponenţi; reţelele de computere şi
internetul oferă adversarilor posibilităţi mărite de comandă şi control; războaiele viitorului vor fi
cele în care oponenţii vor fi în principal actori non-statali ce vor desfăşura acţiuni de luptă nonlineare cu structuri/grupuri reduse; asemuirea conflictelor actuale şi ale viitorului cu o ciocnire a
civilizaţiilor; războiul de generaţia a 4-a, cu tacticile şi tehnicile sale specifice reprezintă un război
al ideilor şi tehnologiei care încearcă să inducă o stare de anarhie globală.
În era informaţională, pe primul plan se situează dezvoltarea tehnologiei informaţiei, ceea
ce crează condiţiile tehnice necesare utilizării potenţialului exploziv al răspândirii şi prelucrării
rapide a datelor şi informaţiilor. La rândul lor, înalta tehnologie, biotehnologia, nanotehnologia,
revoluţioneză modul în care interacţionează actorii statali şi non-statali, schimbând radical
principiile tradiţionale ale managementului şi organizării, au o mare influenţă asupra structurilor
militare, îndeosebi în ceea ce priveşte organizarea, compunerea, dotarea, instruirea, ducerea luptei
şi, în general, asupra modului în care acestea participă la acţiuni militare.
Se apreciază că tehnologia va putea permite curând, distrugerea elementelor importante ale
unui obiectiv militar fără a ucide soldaţi sau a distruge complet ţinta, putând permite, prin tehnici şi
procedee de prelucrare a minţii, ca adversarul să devină aliat şi va constitui baza fabricării
informaţiilor, transportului lor la ţintă şi evaluării efectelor. De asemenea, se preconizează că
informaţia şi logistica; în situaţia existenţei sistemelor de arme precise, va deveni primordială, fiind
considerată o meta-armă, cu implicare în tot şi în toate, de la teatrul de război la nivelul planetei şi
al fiecărui locuitor în parte. Ceea ce se întâmplă, la un moment dat într-un teatru de confruntare,
poate face rapid ocolul pământului, aducând la cunoştinţă şi implicând astfel întreaga lume.
Armele care s-au creat şi se vor crea trebuie să răspundă acestor realităţi; tehnica şi
mijloacele de luptă pe şi sub apă, în teren, în aer şi în cosmos, armamentele inteligente şi utilizatorul
lor, luptătorul secolului XXI, vor asigura supremaţia în toate domeniile de confruntare.
Războaiele viitorului vor fi dominate de armele superinteligente. „Intelligence îşi va asuma
un rol mai important şi vor trebui să fie folosite toate cunoştinţele disponibile în cadrul societăţii, în
esenţă aşa numitele „surse aparte”, altfel spus, armele inteligente vor fi inteligente doar pentru cine
va dispune de informaţii de tip „inteligence” eficiente”6.
Se poate aprecia că la începutul secolului XXI, domeniile de confruntare pe arena
mondială şi cauzele generatoare de conflict armat, îmbracă o paletă destul de vastă, ceea ce
demonstreză că războiul va fi încă mult timp prezent în politica statelor, în politica regională şi
globală. Fizionomia acestuia va fi însă cu totul alta şi va reflecta nivelul de dezvoltare al omenirii,
atins la început de mileniu.
Este rândul analiştilor politici şi al specialiştilor în geopolitică şi geostrategie să tragă
concluziile de rigoare şi să ofere expertiza necesară factorilor de decizie politică, pentru ca statele să
aibă reacţii potrivite la asemenea tip de confruntări, de care lumea începutului de secol XXI nu va
duce lipsă.
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ANALIZA CORELAŢIEI APĂRARE COMUNĂ –APĂRARE COLECTIVĂ –
APĂRARE NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNIA
Laurenţiu-Liviu DUMITRU∗
Key words: common defence, collective defence, national defence, analysis, security, threat, correlation.
The new realities of the security environment request for a reconfiguration of inter-states relations, a
redefinition of concepts by correctly understanding the concepts in order to fully benefit of this period of
integration in which Romania can be found.
Making a unitary correlation between common defence – collective defence – national defence is of great
importance for our country as from the moment Romania joined NATO and EU.
As the asymmetrical threat increases, the principle of collective effort gets new meanings.

Reconfigurarea relaţiilor dintre componentele specifice ale securităţii, precum şi înţelegerea
proceselor din sfera securităţii mondiale şi europene, obligă ţara noastră să-şi readapteze strategia
proprie la evoluţiile mediului de securitate, integrând-o într-o viziune sistemică mai largă, pentru aşi spori capacitatea de contracarare a riscurilor şi ameninţărilor ce pot afecta interesele naţionale.
Înţelegerea şi realizarea unitară a corelaţiei apărare comună – apărare colectivă – apărare
naţională sunt de maximă importanţă, mai ales de când România a trecut în structurile Organizaţiei
Atlanticului de Nord şi, în special, de când ţara noastră a devenit membră a Uniunii Europene.
Din această perspectivă, chiar dacă modul de abordare al acestor concepte pot fi variate,
ceea ce trebuie reţinut este faptul că atributele apărării colective sunt similare cu cele ale apărării
naţionale şi cu cele ale apărării comune. Astfel, putem vorbi despre:
• stabilirea unei politici de securitate care se axează pe aspectele militare ale relaţiilor
acesteia cu alte state şi cu organizaţiile cu care cooperează;
• adoptarea şi aplicarea unor strategii comune pentru ducerea acţiunilor specifice;
• conducerea şi executarea nemijlocită a operaţiilor de apărare naţională în strânsă
legătură cu apărarea comună şi colectivă;
• înzestrarea forţelor militare şi pregătirea resurselor umane profesionalizate conform
cu cerinţele din spaţiul comunitar.
În acest sens, fiecare ţară membră a Alianţei şi Uniunii Europene, în funcţie de riscurile pe
care şi le asumă, trebuie să acţioneze pentru: întărirea forţelor proprii, astfel încât să fie în măsură să
ducă un război de apărare naţională, dar să şi participe cu o cantitate de forţe la efortul colectiv de
apărare, ori la dezvoltarea şi menţinerea unui mediu de securitate favorabil protejării intereselor
sale.
Complementaritatea dintre cele trei concepte sunt date de raporturile reciproce dintre
elementele componente ale capabilităţilor militare ale membrilor acestor organizaţii. Acest lucru
face ca România să devină o ţară puternică, în primul rând militar, dar înainte de toate economic şi
politic, să contribuie la un cadru normativ adecvat şi să confere ţării noastre o cale sigură spre
modernizare şi dezvoltare într-un ritm susţinut.
Trecând peste diferenţele dintre apărarea colectivă şi apărarea comună în ceea ce priveşte
natura, conţinutul, dimensiunile, angajamentul şi consecinţele politice, sociale, psihosociale,
militare şi economice pentru statele implicate şi luând în calcul obiectivul comun al acestora – de
apărare a tuturor membrilor de orice agresiune externă – dar şi având în vedere că apărarea comună
se regăseşte, în prezent, doar în discuţiile teoretice ale reprezentanţilor ţărilor membre ale Uniunii
Europene voi trata cu predilecţie corelaţia dintre apărarea colectivă şi apărarea naţională.
Detaliind corelaţia dintre apărare naţională şi apărarea colectivă pentru o înţelegere cât mai
corectă consider că primul pas ar trebui să se refere la apărarea naţională – ca element de bază în
susţinerea celorlalte elemente. Astfel, apărarea naţională reprezintă unul din domeniile esenţiale ale
securităţii unui stat şi un atribut inalienabil al acestuia. Prin urmare, ea prezintă un interes major
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pentru factorii de decizie politico-militară a oricărui stat independent şi suveran. De aici există şi
preocuparea constantă a instituţiilor abilitate ale statului de a elabora o politică de apărare coerentă,
adecvată situaţiei concrete a mediului de securitate naţional şi internaţional, precum şi o politică
flexibilă în raport cu exigenţele alianţei politico-militare din care face parte.
Apărarea naţională cuprinde ansamblul de măsuri şi activităţi desfăşurate de către un stat în
scopul de a garanta independenţa şi suveranitatea naţională, integritatea teritorială, de a proteja viaţa
şi bunurile populaţiei, precum şi susţinerea intereselor fundamentale ale ţării. Concret, politica de
apărare a statului constituie forma pe care o îmbracă măsurile şi activităţile ce se derulează,
sistematic şi constant pentru realizarea acestor obiective, iar documentul reprezentativ îl constituie
„Carta albă a securităţii şi apărării naţionale”.
România a devenit stat membru NATO cu drepturi depline în anul 2004 – statut ce-i permite
să afirme că apărarea colectivă reprezintă o realitate de neclintit pentru aceasta, odată cu
responsabilitatea ce-i revine pentru organizarea apărării sale naţionale. De aceea, se poate afirma că
statutul de stat membru al unei importante alianţe politico-militare îşi pune amprenta pe atitudinea
şi comportamentul ţării respective în sensul creşterii încrederii în sine şi în partenerii săi, al asumării
voluntare şi conştiente de responsabilităţi importante privind securitatea şi apărarea naţională,
regională şi globală. O ţară membră a unei alianţe politico-militare puternice acţionează cu curaj în
apărarea şi promovarea intereselor naţionale atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, ştiind că la
nevoie nu este singură, ci sprijinită efectiv de partenerii săi. Un avantaj al acestui parteneriat este şi
faptul că ţara noastră nu va fi luată niciodată prin suprindere de un atac armat din partea unui stat
din afara Alianţei şi va fi permanent pregătită, va dispune de forţe şi mijloace ca să dea riposta
cuvenită oricărui agresor până când trupele aliate ajung în ţara agresată.
De aceea, la nivelul societăţii româneşti, respectiv al armatei naţionale, se derulează un
amplu proces de transformare a mentalităţilor, în vederea însuşirii a noi modele comportamentale ce
derivă tocmai din acest statut. Aceasta se constată din analiza structurii şi dimensiunilor marilor
unităţi şi unităţi, din compunerea categoriilor de forţe ale armatei, din pregătirea şi instruirea
efectivelor, dotarea lor cu armament şi tehnică de luptă, dar şi la nivel de infrastructură –ca suport
material pentru realizarea corelaţiei apărare naţională – apărare colectivă – de la spaţii de lucru
pentru elaborarea concepţiei, a planurilor şi programelor, până la căi de comunicaţii pentru
transmiterea informaţiilor, respectiv pentru transportul materialelor şi a personalului, simulatoare,
terenuri şi poligoane pentru instrucţie etc.
De fapt, s-a adoptat „ ... o nouă concepţie de structurare a entităţilor militare luptătoare,
care trebuie să răspundă următoarelor cerinţe: supleţe, mare mobilitate şi putere de foc, capacitate
ridicată de dislocare şi de autosusţinere în teatru, timp redus de reacţie, capabilitate de îndeplinire
a tuturor misiunilor ce revin Alianţei (conform articolului 5 şi în afara acestuia)”7.
Pe de-o parte, conţinutul, organizarea şi structura apărării naţionale diferă de la o ţară la alta,
în funcţie de o serie de criterii. Dar criteriul de bază îl reprezintă apartenenţa la o alianţă politicomilitară redutabilă ca dimensiuni, forţă, mijloace şi efective şi prin activitatea pe plan internaţional.
Pe de altă parte, apărarea colectivă presupune sprijin reciproc între statele membre ale unei
alianţe politico-militare atunci când unul sau mai multe dintre ele fac obiectul unei agresiuni. Nu
trebuie neglijat nici faptul că fiecare stat îşi dimensionează participarea la misiuni cu efective
militare, cu mijloace de luptă şi resurse financiare potrivit puterii sale economice şi angajamentelor
asumate la primirea calităţii de membru al Alianţei.
Realitatea demonstrează că nici o ţară din lume, nici chiar SUA, nu-şi mai poate asigura
securitatea prin forţe proprii şi aceasta din cel puţin două motive:
• mondializarea informaţiei, dezvoltarea şi proliferarea fără precedent a sistemelor de
arme şi mijloace de distrugere;
• existenţa ameninţărilor asimetrice, care îşi mută centrul de greutate în sfera
informaţională şi cea genetică, afectând mecanismul firesc al vieţii umane.
7
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Nu este exclus ca viitorul să configureze un sistem de reacţie bazat pe alte modalităţi de a
duce războiul. Terorismul este un prim semnal în acest sens.
Identificarea şi neutralizarea ameninţărilor la adresa securităţii (înţeleasă ca stare de
siguranţă colectivă) presupune, printre altele, definirea globalizării.
De regulă acest proces este perceput ca făcând referire la chestiuni economice şi financiare,
o abordare parţial corectă sau parţial greşită dacă avem în vedere că la nivelul opiniei publice,
globalizarea apare ca o uniformizare la scară mondială a nivelului de trai şi a celui de dezvoltare.
Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese având ca obiectiv realizarea
integrării internaţionale pe diferite paliere: economic, politic, militar şi de securitate, socio-cultural.
Caracteristica principală a globalizării o constituie fluxul rapid, în continuă creştere şi adeseori
generator de discrepanţe, de bunuri, servicii, persoane, capital, idei, informaţii, tehnologie, cultură,
modă, armament şi acţiuni criminale. Globalizarea creează oportunităţi deosebite şi conduce la
progres în anumite domenii: pieţele financiare şi comerciale au trecut în faza de integrare a
activităţii şi funcţionării lor; producţia s-a internaţionalizat graţie firmelor cu activitate globală;
privatizarea a căpătat proporţii mondiale; noile tehnologii sunt mai uşor de asimilat; comunicaţiile
elimină distanţele şi apropie fizic oamenii; problemele globale sunt acum, parte a conştiinţei
noastre.
Există, însă, şi fenomene de: fragmentare şi slăbire a coeziunii sociale; creştere a
inegalităţilor atât pe plan intern, cât şi între state; exacerbare a ataşamentului din punct de vedere
identitar la comunitatea locală sau naţională; distrugere a sistemului clasic de ierarhizare a valorilor;
proliferare a armamentului şi a crimei transnaţionale. Aşadar există şi un alt aspect al globalizării,
mai puţin vizibil, dar foarte periculos pentru ceea ce înseamnă siguranţa lumii. Criminalitatea, sub toate
formele ei (traficul de armament, de materiale nucleare şi de droguri, imigraţia ilegală, spălarea
banilor), dar şi terorismul constituie o ameninţare globală, atât prin amploarea de nestăvilit
(deocamdată), cât şi prin varietatea şi, de ce nu, ingeniozitatea mijloacelor de care dispun şi pe care
le utilizează pentru atingerea propriilor obiective.
Crima organizată şi terorismul nu sunt fenomene noi apărute pe scena lumii. Ceea ce este
nou este ritmul lor rapid de propagare, amploarea reţelelor ce le susţin sau uşurinţa cu care eludează
legea. De aceea, în era globalizării, organizaţiile situate în afara legii nu mai au nevoie de o bază
teritorială de unde să-şi coordoneze acţiunile. Revoluţia tehnologică a creat posibilitatea şefilor de
reţele să-şi conducă afacerile, indiferent de locul unde se află. Multe dintre acţiunile lor pot fi duse
la îndeplinire prin intermediul reţelei de calculatoare şi telecomunicaţii. Utilizarea transferurilor
electronice, accesul liber la Internet şi tehnologia de comunicaţii supersofisticată, permit structurilor
criminale intensificarea comiterii de infracţiuni cu autori neidentificaţi, erodându-se astfel
autoritatea statelor. În era globalizării, organizaţiile situate în afara legii nu mai au nevoie de o bază
teritorială de unde să-şi coordoneze acţiunile. Revoluţia tehnologică a creat posibilitatea şefilor de
reţele să-şi conducă afacerile, indiferent de locul unde se află. Multe dintre acţiunile lor pot fi duse
la îndeplinire prin intermediul reţelei de calculatoare şi telecomunicaţii. Utilizarea transferurilor
electronice, accesul liber la internet şi tehnologia de comunicaţii supersofisticată, permit structurilor
criminale intensificarea comiterii de infracţiuni cu autori neidentificaţi, erodându-se astfel autoritatea
statelor.
Într-o astfel de realitate, în care ameninţarea asimetrică îşi croieşte un drum ascendent,
principiul efortului colectiv are următoarele trăsături: planificarea colectivă a forţelor, finanţarea
comună, planificarea operaţională comună, structuri multinaţionale, un sistem integrat de apărare
antiaeriană, echilibru al rolurilor şi responsabilităţilor între aliaţi, stabilirea şi desfăşurarea forţelor
în afara teritoriului propriu, gestionarea crizelor, standarde şi proceduri comune pentru echipamente,
instruire şi logistică, doctrine şi exerciţii întrunite şi multinaţionale, cooperare în ceea ce priveşte
infrastructura, armamentele şi logistica. Ca urmare, apărarea naţională în cazul unei ţări membre a
NATO este o componentă a sistemului apărării colective, specific acestei alianţe.
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OPERAŢIILE UNIUNII EUROPENE
PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR
Dr. Florian PINŢĂ∗
Dorin TOMA∗∗
European Union is a global player and should be ready to share the responsibility for global security and for
building a better world. The perspectives for a common European security and defence policy now offered by the
Reform Treaty increase the urgency and importance of having a well-structured and transparent institution for
conducting European Crisis Management Policy.
Consequently, European Union endeavours to counterattack the contemporary threats against the stability and
to intensify global security-efforts that have to be carried on at a high quality level by developing the military
capabilities and the evolution of the command structure.
As a full member of the European Union, Romania militates for the increasing of the role of European Security
and Defence Policy in the common effort to ensure the European region security.

Introducere
Noua natură a ameninţărilor la adresa securităţii în secolul XXI schimbă viziunea statelor şi
a comunităţii internaţionale în ceea ce priveşte instrumentele şi modalităţile de a răspunde eficient
acestora. Structurile militare, proiectate pentru a răspunde la ameninţările specifice secolului XX,
au început să se transforme pentru a face faţă noilor provocări la adresa securităţii naţionale şi
internaţionale.
Conform Strategiei Europene de Securitate, Uniunea Europeană este un actor global şi
trebuie să fie în măsură să-şi asume responsabilităţi în procesul de asigurare a securităţii globale şi
de construire a unei lumi mai bune1.
Managementul crizelor a fost considerat pentru mult timp o problemă internă a statelor.
Includerea acestui concept în Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) a Uniunii Europene,
începând cu anii 1990, poate fi explicată prin apariţia fenomenului de „state decăzute”2 în anumite
zone ale lumii, la sfârşitul războiului rece. Aceste state considerate a fi un pericol pentru vecinii lor
dar şi pentru comunitatea internaţională datorită politicii pe care o promovează, proliferării armelor
de nimicire în masă precum şi datorită incapacităţii de a administra şi controla propriul spaţiu de
suveranitate reprezintă una din principalele ameninţări la adresa securităţii Europei. Uniunea
Europeană, prin Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) încearcă să-şi asigure acele
instrumente şi mijloace necesare pentru a contracara aceste ameninţări.
Conceptul de management al crizelor acoperă o plajă largă de situaţii şi activităţi care
presupun, în principal, intervenţii pentru încheierea (soluţionarea) unui conflict armat, pentru
protejarea populaţiei civile şi reconstrucţia zonelor afectate. La origine, aceste intervenţii au fost
operaţii cu caracter militar dar în zilele noastre mijloacele militare sunt combinate cu cele civile,
acestea din urmă fiiind responsabile pentru restabilirea serviciilor publice în contextul reconstrucţiei
statului aflat în criză3.
„Construcţia statelor” reprezintă elementul esenţial al Conceptului European de
Management al Crizelor. În procesul de gestionare a crizelor, pentru atingerea acestui obiectiv al
politicii europene de securitate şi apărare comună trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
existenţa unor resurse semnificative; voinţa politică; asigurarea sprijinului populaţiei şi a elitelor
pentru acest concept; garantarea că acest proces ce se desfăşoară pe termen lung nu va fi abandonat
pe parcurs, atunci când apar diverse dificultăţi.
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România îşi propune să susţină dezvoltarea PESC şi PESA prin sporirea participării la
promovarea democraţiei, păcii, securităţii şi prosperităţii în cadrul politicii de vecinătate şi la
operaţiunile de gestionare a crizelor regionale inclusiv prin creşterea contribuţiei la capabilităţile
militare şi la cele destinate combaterii terorismului şi gestiunii urgenţelor civile în spaţiul
comunitar4.
I. Dezvoltarea Conceptului European de Management al Crizelor
Ca urmare a apariţiei şi dezvoltării PESC, începând cu anul 1992, la nivelul Uniunii
Europene s-au constituit capabilităţi pentru managementul crizelor. Odată cu sfârşitul războiului
rece şi începutul conflictului din spaţiul fost iugoslav, Statele Membre UE şi-au propus
reorganizarea forţelor armate astfel încât acestea să fie capabile să îndeplinească trei misiuni
fundamentale: asistenţă umanitară şi salvare-evacuare, menţinerea păcii, acţiuni de luptă pentru
managementul crizelor, inclusiv pentru construirea păcii. Aceste aşa numite misiuni Petersberg au
fost încorporate, în anul 1997, în Tratatul de la Amsterdam.
Ulterior, a fost lansată PESA, iar în anul 1999 a fost definit Obiectivul Global HG 2003 care
îşi propunea punerea la dispoziţia UE a unei capacităţi operaţionale autonome susţinută de
capabilităţi militare credibile5. Apoi, a fost identificată natura şi importanţa capabilităţilor civile6,
iar în anul 2002 PESA a fost extinsă prin identificarea unei unei noi misiuni – lupta împotriva
terorismului –, concomitent cu identificarea şi stabilirea modalităţilor de cooperare între PESA şi
NATO7.
Strategia Europeană de Securitatea, elaborată în anul 2003, a definit Politica Europeană
pentru Managementul Crizelor pornind de la constatarea că datorită rolului tot mai mare pe care
organizaţiile internaţionale (teroriste, de crimă organizată) îl joacă în politica internaţională,
securitatea europeană nu poate fi separată de capacitatea statelor de a menţine ordinea în propriile
teritorii. Astfel, declinul statelor care subminează ordinea mondială şi contribuie la instabilitate
regională reprezintă o ameninţare serioasă. Restabilirea autorităţii statelor, acolo unde aceasta este
absentă, apare astfel ca principal obiectiv al Politicii Europene pentru Managementul Crizelor.
În acelaşi timp, Strategia Europeană de Securitate a extins misiunile Petersberg8 iar în anul
2004 Obiectivul Global HG 2010 a sporit capabilităţile militare europene ca urmare a înfiinţării
Agenţiei Europene de Apărare (EDA) şi constituirii a 9 Grupuri Tactice de Luptă (EU BG).
Grupul Tactic de Luptă al UE reprezintă o structură militară redusă numeric (aproximativ
1.500 militari), credibilă, rapid dislocabilă, constituită astfel încât să fie în măsură să desfăşoare
operaţii independent sau în faza iniţială a unei operaţii de mare amploare. Obiectivul principal
constă în capacitatea acestor elemente de a lansa operaţia în 5 zile de la aprobarea Concepţiei pentru
Managementul Crizei (CMC) de către Consiliul Uniunii şi de a fi dislocate în teatrul de operaţii în
10 zile de la decizia Consiliului. Nivelul de ambiţie al UE presupune existenţa capacităţii de a
desfăşura, în acelaşi timp, două operaţii de nivel EU BG, inclusiv capacitatea de a lansa aceste
operaţii aproape simultan9.
EU BG pot executa întreaga gamă de misiuni PESA, însă, datorită dimensiunii reduse a
acestuia, sarcinile executate în cadrul operaţiei trebuie să fie limitate ca durată şi intensitate.
4

Vezi Stategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007, p. 28
Obiectivul general definit la Helsinki în 1999 urmărea crearea unei Forţe de Reacţie Rapidă constând în 60.000 de
militari, dislocabilă în 60 de zile pentru o perioadă de un an de zile.
6
Crearea unei forţe de poliţie, asigurarea unui grup de experţi în domeniul statului de drept, crearea unui grup de
experţi în administraţie publică şi crearea unor echipe de experţi şi a unei forţe în domeniul protecţiei civile capabilă să
acţioneze într-o zonă în care a avut loc un dezastru natural.
7
Prin Acordul „Berlin plus”, încheiat în decembrie 2002, capabilităţile de planificare ale NATO au fost disponibilizate
pentru misiunile PESA iar structura de comandă a NATO a fost pusă la dispoziţia UE pentru conducerea operaţiilor de
management al crizelor.
8
Noile misiuni PESA constau în operaţii de dezarmare, sprijinul unui stat terţ în lupta împotriva terorismului şi reforma
structurilor de securitate ca parte a efortului mai amplu de construire a instituţiilor statului.
9
Lindstrom, Gustav, Chaillot Paper no 97 – Enter the EU Battlegroups, Institute for Security Studies, Paris, february
2007, pp. 13-14
5
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II. Planificarea şi conducerea operaţiilor de management al crizelor
Operaţiile de management al crizelor cuprind, în esenţă, următoarele faze: prevenţia –
încercarea de a preveni declanşarea conflictelor interne şi colapsul autorităţilor centrale; intervenţia
– cu scopul de a încheia conflictul odată ce acesta s-a declanşat; stabilizarea – fază care urmează
intervenţiei; reconstrucţia instituţională şi materială a cărei scop constă în restabilirea autorităţii
legitime şi efective a statului10.
Uniunea Europeană dispune de proceduri pentru planificarea operaţiilor de management al
crizelor, proceduri care îi permit să-şi adapteze instrumentele pentru intervenţie în funcţie de faza
crizei.
Activităţile de pregătire a operaţiilor de management al crizelor, atunci când Comitetul
Politic şi de Securitate (PSC)11 consideră intervenţia UE ca fiind necesară, cuprind un proces de
planificare în cadrul căruia putem distinge următoarele etape (figura nr. 1):
1. Elaborarea unei Concepţii pentru Managementul Crizei (CMC) de către Secretariatul
General al Consiliului Uniunii în cooperare cu Comisia Europeană, în cuprinsul căruia
sunt identificate scopul final, obiectivele operaţiei precum şi cele mai importante opţiuni
strategice. Ulterior, PSC evaluează CMC pe baza recomandărilor Comitetului Militar
(EUMC) şi ale Comitetului pentru Aspectele Civile ale Managementului Crizei, apoi îl
înaintează Consiliului Uniunii pentru aprobare. Odată aprobată, această concepţie se
constituie în fundamentul pentru operaţia multinaţională întrunită ce urmează a fi
desfăşurată de UE pentru managementul crizei.
2. Elaborarea opţiunilor militare strategice (MSO) de către Statul Major al Uniunii
Europene (EUMS) 12 , la solicitarea EUMC, care cuprind, în principiu, următoarele
elemente: evalurea riscurilor; cerinţele pentru constituirea Forţei Europene; structura de
comandă şi control. Dacă operaţia presupune şi desfăşurarea unor acţiuni de către
componenta civilă (acţiuni ale poliţiei sau alte acţiuni civile), vor fi identificate şi
posibile opţiuni strategice pentru acţiunile care urmează a fi desfăşurate de această
componentă. PSC evaluează toate opţiunile identificate şi o recomandă pe cea selectată
Consiliului Uniunii. De asemenea, PSC va recomanda, pe baza propunerilor formulate
de planificatorii militari, comandamentele şi comandanţii care vor conduce, la nivel
strategic şi operativ, operaţia UE de management al crizei. Structura generică de
comandă şi control a unei Forţe Europene destinată să desfăşoare operaţii de
management al crizelor este prezentată în figura nr. 2.
3. Ca urmare a deciziei luate de Consiliul Uniunii, PSC solicită EUMC să elaboreze
Directiva Militară de Iniţiere prin care sunt formulate principalele indicaţii pentru
planificarea operaţiei, directivă pe care ulterior o aprobă. În acest moment începe
procesul de planificare operaţională.
4. Etapa planificării operaţionale începe cu elaborarea de către comandamentul de la nivel
strategic (OHQ), împreună cu EUMS, a Concepţiei Operaţiei (CONOPS). Ulterior,
aceasta este înaintată PSC spre avizare şi supusă aprobării Consiliului Uniunii. Odată
concepţia aprobată, PSC, prin intermediul EUMC, solicită comandantului OHQ să
declanşeze procesul de generare a forţei. Structura generică a unei Forţe Europene (a
unui pachet de forţe EU BG) destinată să desfăşoare operaţii de management al crizelor
este prezentată în figura nr. 3.
5. La nivel strategic, OHQ elaborează Planul de Operaţii (OPLAN) şi Solicitarea de
avizare a Regulilor de Angajare. Ulterior, OPLAN este înaintat PSC spre avizare şi

10

Perret, Quentin, European Issues no 22 – The European Union and Crisis Management, Fondation Robert Schuman,
March 2006
11
Comitetul Politic şi de Securitate (PSC) reprezintă principala structură europeană cu responsabilităţi în procesul de
luare a deciziei în domeniul PESC şi PESA.
12
Statul Major al Uniunii Europene (EUMS) îndeplineşte, în principal, trei funcţiuni operaţionale: avertizarea rapidă,
evaluarea situaţiei şi planificarea strategică.
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supus aprobării Consiliului Uniunii. Odată cu aprobarea OPLAN şi autorizarea
Regulilor de Angajare, operaţia poate fi declanşată.
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CMC

EUMS

EUMC

PSC

Consiliu

Elaborează
recomandări
CMC

Avizează
recomandări
CMC

Evaluează
recomandări
CMC

Aprobă
CMC

Emite
Directiva pt.
elab. MSO

Solicită
elaborarea
MSO

Avizează
MSO

Evaluează
MSO

Ordonă
elaborarea
IMD

Emite
îndrumări pt.
elab. IMD

Înaintează
IMD

Aprobă
IMD

MSO
Elaborează
MSO

IMD
Elaborează
IMD
Elaborează
CONOPS
OPLAN

Selectează
MSO

Transmite
IMD la OHQ

APROBARE
Figura nr. 1. – Procesul de planificare a operaţiei de management al crizei

Pentru operaţiile de management al crizelor executate de modulele EU BG, unele etape ale
procesului decizional sunt omise iar activităţile specifice altor etape se desfăşoară în timp scurt.
Astfel, datorită caracterului permanent al structurii de forţe, procesul de generare a forţei nu se mai
desfăşoară iar elementele principale ale opţiunii militare strategice sunt cuprinse în Concepţia
pentru Managementul Crizei.
Comandamentul
Operaţional

Nivelul militar strategic

Comandamentu
l Forţei*

Nivelul operativ

Nivelul tactic

Cdm.
Compo

Unitate
*

Cdm.
Compo

Unitate

Unitate
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Compo

Unitate

Cdm.
Compo
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Figura nr. 2. – Structura generică de comandă şi control a unei Forţe Europene

Pentru operaţiile executate de Grupul Tactic de Luptă al UE, Comandamentul Forţei
(FHQ) îşi poate asuma direct responsabilitatea de a conduce îndeplinirea misiunilor de către această
structură.
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Comandamentul operaţional (OHQ) 13 conduce operaţia PESA la nivel strategic, acesta
fiind activat în baza unei decizii a Consiliului Uniunii. Cu sprijinul comandamentului naţional
părinte, OHQ este augmentat astfel încât să fie în măsură să declanşeze procesul de planificare
operaţională în termen de 5 zile.
În anumite situaţii, operaţia de management al crizei va fi planificată şi condusă de Centrul
Operaţional al UE din Bruxelles (EU Operations Centre) 14 sau cu sprijinul NATO (utilizând
capabilităţile şi mijloacele Alianţei)15.
La nivel operativ, comandamentul forţei (FHQ) asigură comanda şi controlul tuturor forţelor
dislocate în teatrul de operaţii. În conformitate cu conceptul Grupul Tactic de Luptă, un EU BG
trebuie să aibă ataşat un FHQ şi identificate structurile de sprijin de luptă şi sprijin logistic atât la
nivel strategic cât şi la nivel operativ16.

Comandamentul Operaţional (OHQ)
Pachetul de forţe EU BG
Comandamentul Forţei (FHQ)
 Stat major;
 Elemente de comunicaţii şi informatică.

Componentele EU BG
Batalion Infanterie
 Comandament;
 3 Cp. Infanterie;
 1 Cp. Stat major.

Element de Sprijin de
Luptă
 Geniu, Ap.aa; Sprijin

cu foc.

Element de Sprijin de
Servicii

 Sprijin logistic.

Elemente de sprijin de la nivel strategic şi operativ
Forţe aeriene

Forţe navale
Forţe de logistică

Forţe speciale

Figura nr. 3. – Structura generică a unui pachet de forţe EU BG

La nivel tactic, comandamente de componentă (CC HQ) pot fi dislocate în teatrul de operaţii
pentru a conduce acţiunile aeriene, maritime sau ale forţelor speciale. De asemenea, la nivel tactic
poate funcţiona şi un comandament al EU BG (CC HQ) care, în funcţie de situaţie, poate fi integrat
în FHQ sau dispus în aceeaşi locaţie cu acesta.
13

Comandamentele operaţionale puse la dispoziţia UE de Statele Membre sunt: OHQ Mont-Valerian (Franţa); OHQ
Northwood ( Marea Britanie); OHQ Postdam (Germania); OHQ Roma (Italia); OHQ Larissa (Grecia).
14
Acest „Centru Operaţional al UE” este încadrat cu personal din EUMS şi augmentat de Statele Membre.
15
În prezent, misiunea ALTHEA din Bosnia-Herţegovina este condusă de DSACEUR şi utilizează capabilităţile de
planificare şi conducere puse la dispoziţie de SHAPE.
16
Lindstrom, Gustav, Chaillot Paper no 97 – Enter the EU Battlegroups, Institute for Security Studies, Paris, february
2007, p. 22-23
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Deşi primul EU BG a fost operaţionalizat începând cu ianuarie 2005, până în prezent nu a
fost activat nici un Grup Tactic de Luptă pentru a desfăşura operaţii PESA de management al
crizelor. Atât pentru operaţia EUFOR RD Congo cât şi pentru operaţia executată în sprijinul Forţei
ONU în Libanul de sud (UNIFIL II), ambele desfăşurate în anul 2006, s-a adoptat decizia de a
constitui o forţă europeană. Deşi gestionarea acestor situaţii de criză sau asigurarea dislocării în
teatrul de operaţii a forţelor principale ar fi putut impune utilizarea unor structuri de tip EU BG, s-a
considerat că capacitatea Grupului Tactic de Luptă de a executa operaţii cu risc mare este redusă.
Opţiunea de a constitui o forţă europeană pe baza unei coaliţii de voinţă a Statelor Membre,
în urma desfăşurării unui proces de generare a forţei, încurajează cooperarea între statele UE în
domeniul securităţii şi apărării comune, dar în acelaşi timp poate duce la intrarea în anonimat a UE
BG aşa cum s-a întâmplat şi cu elementele forţei rapide a UE identificate conform Obiectivului
Global HG 200317.
Ca urmare a planificării şi desfăşurării, în anul 2006, a operaţiei EUFOR RD CONGO18 au
fost identificate o serie de direcţii de acţiune pentru perfecţionarea capacităţii de a desfăşura o
operaţie de management al crizei, după cum urmează:
 Implicarea, încă de la începutul procesului, a tuturor structurilor UE cu
responsabilităţi în domeniul PESA, a Statelor Membre şi a altor actori internaţionali
a căror participare la procesul de luare a deciziei este esenţială.
 Accelerarea procesului de luare a deciziei la nivel politico-militar, în special atunci
când factorul timp este elementul esenţial în gestionarea crizei19.
 Activarea simultană atât a OHQ cât şi a FHQ şi rapida disponibilitate a elementelor
de planificare a celor două comandamente.
 Coordonarea activităţilor în domeniul militar dintre Uniunea Militară şi Organizaţia
Naţiunilor Unite s-a desfăşurat numai la nivelul EUMS şi UN DPKO20. Pentru a
îmbunătăţi procesul de planificare la nivel militar-strategic este necesară conlucrarea
dintre experţi militari ai ONU în domeniul managementului crizelor
şi
comandamentul operaţional al UE.
 Pe timpul procesului de generare a forţei Statele Membre trebuie să-şi comunice mai
clar angajamentele de a contribui cu trupe. De asemenea, deoarece limitările
naţionale produc efecte în ceea ce priveşte capacitatea de a îndeplini misiunea la
nivel tactic şi afectează cooperarea la nivel multinaţional, este necesară o cât mai
mare transparenţă şi formularea acestor limitări cât mai curând posibil pe timpul
procesului de planificare.
 Identificarea şi formularea unor aranjamente şi proceduri între UE şi ONU poate
facilita cooperarea pe timpul desfăşurării operaţiei de management al crizei.
 În ceea ce priveşte activitatea de dislocare şi sprijinul logistic, pentru a reduce efortul
naţional, este necesară identificarea unor soluţii la nivel multinaţional care pot fi
mult mai eficiente şi coerente decât cele naţionale.
Modalităţile de finanţare a operaţiilor prevăd că operaţiile civile de management al crizelor
sunt finanţate din bugetul PESA, în urma deciziei Consiliului, buget care se constituie ca parte a
bugetului comunitar administrat de Comisia Europeană.
Operaţiile de management al crizelor care presupun intervenţia militară nu pot fi finanţate
din bugetul comunitar. Pentru finanţarea acestor operaţii a fost construit un mecanism administrativ
şi financiar numit Athena21 prin care o parte din cheltuieli sunt comune şi împărţite între statele
membre, proporţional cu valoarea Produsului Intern Brut al acestora. Cea mai mare parte din
17

Lindstrom, Gustav, The Headline Goal, Institute for Security Studies, Paris, January 2007.
La această operaţie au participat 21 de State Membre UE cu misiunea de a sprijini misiunea Naţiunilor Unite
MONUC în vederea susţinerii procesului electoral din RD CONGO.
19
Pe timpul planificării operaţiei EUFOR RD Congo, CMC şi MSO au fost înlocuite cu un singur document – Options
Paper.
20
Departamentul Naţiunilor Unite pentru Misiuni de Menţinere a Păcii.
21
Prin acest mecanism se desfăşoară procesul de finanţare a operaţiilor începând cu faza de pregătire şi terminând cu
încheierea operaţiei.
18
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cheltuieli sunt finanţate direct de statele membre, în funcţie de participarea acestora la operaţie22.
În practică, mai puţin de 10% din costurile totale ale unei operaţii militare de management al
crizelor sunt suportate în comun prin mecanismul Athena.
III. Dimensiunea militară a UE versus structura de forţe a NATO
Factori de decizie europeni, militari şi civili, consideră că Europa este cea mai bună soluţie
pentru a câştiga atât războiul cât şi pacea. Uniunea Europeană, prin structurile sale, are potenţialul
de a deveni cea mai eficientă organizaţie internaţională pentru managementul crizelor, utilizând atât
forţa militară cât şi componenta civilă.
În timp ce NATO reprezintă o organizaţie a cărei misiune fundamentală constă în apărarea
colectivă şi care poate furniza, în principal, forţa militară necesară pentru gestionarea unei situaţii
de criză, Uniunea Europeană, prin PESA, poate oferi atât sprijin politic cât şi financiar pentru toate
fazele şi formele unei situaţii de criză, atât pentru operaţiile militare cât şi pentru cele non-militare
(ajutor umanitar, sprijin pentru reconstrucţia instituţiilor statului în domeniul sănătăţii, educaţiei,
economic, etc.), aspecte ale managementului crizei care numai împreună au capacitatea de a
soluţiona conflictele zilelor noastre.
Pe de altă parte, în timp ce Alianţa Nord-Atlantică este pregătită să desfăşoare operaţii de
mare amploare cu sprijinul SUA, PESA este mai bine pregătită pentru a desfăşura operaţii militare
şi civile de scurtă durată pentru managementul crizelor de mică şi medie intensitate.
Pentru a evita competiţia între cele două organizaţii, este necesar a se identifica criterii care
trebuie aplicate pentru a determina care dintre acestea, NATO sau UE, poate conduce o anumită
operaţie de management al crizelor şi de a se asigura proceduri suficient de flexibile pentru a
permite utilizarea optimă a mijloacelor aflate la dispoziţia celor două organizaţii în toate
circumstanţele.
Principalele provocări în ceea ce priveşte relaţia dintre NATO şi PESA constau în
identificarea gradului de duplicare, a relaţiilor de cooperare şi a nivelului de complementaritate între
Grupurile Tactice de Luptă ale UE şi Forţa de Răspuns NATO (NRF).
În conformitate cu viziunea europeană, EU BG şi NRF trebuie să fie complementare şi
capabile să se întărească reciproc, ambele structuri de forţe constituind un mijloc de dezvoltare a
capabilităţilor, atât ale NATO cât şi ale PESA.
Între cele două structuri de forţe există mai multe asemănări date de nivelul de operativitate
ale celor două elemente23, de gama de misiuni pe care pot să le execute24, de rolul pe care îl au în
procesul de transformare şi modernizare a forţelor militare atât ale NATO cât şi ale UE25 şi, nu în
ultimul rând, statele europene membre atât UE cât şi NATO pun la dispoziţia ambelor structuri de
forţe acelaşi tip de resurse.
Însă, între cele două structuri de forţe există şi diferenţe provenite, în special din
dimensiunea forţei şi implicarea SUA în constituirea NRF. De asemenea, Forţa de Răspuns NATO
este o forţă întrunită (are în compunere structuri de forţe terestre, aeriene şi maritime) pe când
Grupul Tactic de Luptă al UE este o structură de forţe terestre sprijinită de la nivel strategic de
elemente de forţe aeriene şi forţe maritime.
În relaţia existentă între cele două structuri de forţe, NRF şi EU BG, este esenţial să nu
existe suprapuneri ale personalului, echipamentelor şi structurii de comandă şi control, de aceea
procesul de rotaţie a forţei trebuie foarte atent coordonat.

22

Costurile cu transportul forţelor în teatrul de operaţii, pregătirea elementelor din compunerea EU BG şi menţinerea
acestora în stare de operativitate sunt suportate de Statele Membre pentru propriile contingente participante la operaţie.
23
Atât NRF cât şi EU BG sunt în măsură să fie dislocate în teatrul de operaţii în termen de 5 zile de la luarea deciziei
politico-militare şi ambele elemente au asigurat sprijinul logistic necesar pentru 30 de zile de misiune.
24
Cele 5 scenarii şi misiunile PESA corespunzătoare, prezentate în Catalogul de Cerinţe RC 2005, evidenţiază foarte
clar posibilitatea de suprapunere a misiunilor care pot fi executate de cele două structuri de forţe.
25
Deoarece multe dintre state contribuie cu forţe atât la NRF cât şi la EU BG, ambele pachete de forţe se confruntă cu
aceleaşi neajunsuri, în special în ceea ce priveşte capabilităţile de dislocare aeriană la nivel strategic şi asigurarea unui
sprijin logistic eficient.
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Dezvoltarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică,
intensificarea colaborării dintre cele două organizaţii în domeniul managementului crizelor este
necesar să treacă dincolo de implementarea aranjamentelor actuale aşa numite „Berlin plus”.
IV. Rezultate şi perspective ale dezvoltării
Politicii Europene pentru Managementul Crizelor
Lipsa unei singure autorităţi în domeniul politicii externe şi de securitate constituie
principalul obstacol în eficientizarea şi asigurarea continuităţii acţiunilor externe ale Uniunii
Europene. Atât împărţirea competenţelor între Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii cât şi
permanenta posibilitate de dezacord între Statele Membre în cadrul Consiliului reprezintă alte
obstacole în promovarea unei Politici Europene de Securitate şi Apărare.
Ca urmare a unor măsuri luate de Consiliul Uniunii în anul 2003 în vederea creşterii
coerenţei acţiunilor UE pentru managementul crizelor, recentele operaţii desfăşurate sub egida
Uniunii Europene arată că atât Comisia cât şi Consiliul sunt acum capabile, în situaţii de criză, să-şi
coordoneze mult mai rapid şi eficient propriile mijloace de acţiune.
Astfel că, în ceea ce priveşte gestionarea crizelor de amploare redusă, capacitatea statelor
europene de a acţiona împreună se dezvoltă continuu. În toate circumstanţele este în interesul
tuturor Statelor Membre să-şi coordoneze acţiunile în toate fazele de proiectare şi desfăşurare a
operaţiei de management al crizelor.
Pe de altă parte, în ciuda unităţii arătate pe timpul recentelor operaţii externe, între Statele
Membre există diferenţe care până acum au fost atenuate iar dimensiunea redusă a forţei europene
participantă la astfel de operaţii a permis existenţa unui acord atât între Statele Membre cât şi între
NATO şi Uniunea Europeană. Adevăratul test al capacităţii UE de a gestiona o situaţie de criză îl va
reprezenta, probabil, situaţia în care Uniunea ar fi forţată să desfăşoare o operaţie militară majoră
fără sprijinul NATO.
De asemenea, capabilităţile existente la nivelul Uniunii şi capacitatea de planificare şi
conducere a operaţiilor pentru managementul crizelor sunt inferioare mijloacelor de care dispune
Alianţa Nord-Atlantică.
Întărirea capabilităţilor de intervenţie a dimensiunii militare a Uniunii Europene constituie
subiect de dezbatere la nivelul UE identificându-se, în principal, următoarele direcţii de acţiune:
 Capabilităţile de transport strategic. Uniunea Europeană este obligată, în prezent, să
utilizeze echipamente împrumutate de la diverşi parteneri externi (SUA, Rusia, Ucraina).
Programul Uniunii Europene Airbus A400M 26 este în întârziere şi, probabil, în anul
2010 primele avioane vor fi livrate Statelor Membre.
 Standardizarea şi interoperabilitatea. Acest obiectiv este esenţial pentru a permite
forţelor armate ale Statelor Membre să acţioneze împreună. Planul European de Acţiune
în domeniul capabilităţilor (ECAP) a parcurs prima fază, însă se impune intensificarea
acţiunilor Agenţiei Europeane de Apărare în viitor.
 Informaţiile la nivel strategic. Operaţiile militare de management al crizelor necesită
cunoaşterea în detaliu a viitoarei zone de acţiune. Pentru atingerea acestui deziderat se
impune dezvoltarea capabilităţilor pentru culegerea de informaţii. Acest obiectiv însă
este greu de realizat datorită, în primul rând, limitelor în cooperarea dintre serviciile
naţionale de informaţii. Progresul obţinut prin dezvoltarea programului spaţial GMES27
care, începând cu anul 2008, va putea oferi UE mijloacele de recunoaştere şi
monitorizare globală în domeniile mediu şi securitate, reprezintă un pas înainte spre
atingerea acestui obiectiv.
 Întărirea capabilităţilor civile. Prin măsurile întreprinse de Comisia Europeană, începând
cu anul 2004 s-a urmărit întărirea capacităţii UE de a acţiona în situaţiile de criză
provocate de dezastre naturale, atât pe teritoriul Uniunii cât şi pe teritoriul unor state
26
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terţe. În anul 2008 va fi atins Obiectivul Global HG 2008 în domeniul civil prin care au
fost identificate capabilităţile şi se va realiza integrarea acestora28.
Tratatul de Reformă al Uniunii Europene, semnat la Lisabona pe 13 decembrie 2007 şi care
urmează să intre în vigoare, după ratificarea de către cele 27 de State Membre, la 01 ianuarie 2009,
prevede că competenţele Uniunii în materie de politică externă şi de securitate trebuie să acopere
toate domeniile politicii externe şi toate chestiunile referitoare la securitatea UE inclusiv crearea
cadrului instituţional şi legal pentru o politică de apărare comună care ar putea conduce, în viitor, la
apărarea comună29.
Potrivit acestui tratat, deciziile în domeniul PESC şi PESA vor fi luate în cadrul Consiliului
Uniunii în unanimitate iar responsabilitatea de a implementa aceste decizii revine Înaltului
Reprezentat al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate dar şi Statelor Membre.
În acelaşi timp, politica comună în domeniul securităţii şi apărării trebuie să nu prejudicieze
politica proprie a Statelor Membre în acest domeniu şi trebuie să respecte obligaţiile şi
angajamentele statelor care îşi asigură apărarea comună prin calitatea de membru al Alianţei NordAtlantice. Astfel, se recunoaşte că NATO rămâne organizaţia principal responsabilă în domeniul
apărării colective în Europa pentru statele membre NATO.
Concluzii
Principalele obstacole pe care le întâmpină Politica Europeană pentru Managementul
Crizelor sunt următoarele: incertitudinea referitoare la statutul internaţional al teritoriului aflat în
dispută; coexistenţa în acelaşi spaţiu geografic a unor comunităţi adverse; existenţa unor tradiţii
politice şi morale care sunt incompatibile cu democraţia liberală sau cu forma modernă, birocratică
şi seculară de organizare a statelor.
În ciuda progreselor considerabile obţinute în ultimii ani este probabil prematur pentru a
concluziona dacă metodele europene pentru managementul crizelor sunt eficiente sau nu. Operaţiile
executate sub egida UE s-au desfăşurat la scară redusă, forţa constituită fiind limitată ca
dimensiune. Este greu de prognozat cum va reacţiona Uniunea Europeană în ansamblul ei şi Statele
Membre în situaţia în care ar fi confruntate cu o criză politico-militară majoră.
Instrumentele PESA trebuie să nu fie folosite exclusiv în afara graniţelor UE dar şi în
interiorul acestora în vederea apărării teritoriului Statelor Membre, pentru supravegherea teritoriului
Uniunii, protecţia elementelor de infrastructură critică şi asigurarea securităţii frontierelor UE.
Din prevederile Tratatului de Reformă se remarcă lipsa de disponibilitate a Statelor Membre
de a renunţa la anumite atribute ale suveranităţii în domeniul politicii externe şi de securitate într-un
viitor previzibil, acestea rămânând în continuare în sfera interguvernamentală în dauna dimensiunii
comunitare.
Evenimentele petrecute în ultima perioadă arată foarte clar că componenta militară a
operaţiilor, singură, nu este capabilă să soluţioneze crizele care au loc în lumea contemporană.
Intervenţia forţelor armate care nu este urmată de eforturi intense şi concertate pentru stabilizare,
acompaniate de acţiuni de reconstrucţie a unei structuri politice viabile, poate produce efecte
contrare ducând la pericole care degenerează în dezordini necontrolabile. Stabilirea unei ordini
politice interne într-un teritoriu în care anarhia este cuvântul de ordine reprezintă provocarea
fundamentală a începutului de secol XXI.
Abordarea unitară a aspectelor managementului crizelor, atât militare cât şi civile,
continuarea sporirii capabilităţilor Uniunii Europene apte să acţioneze în vederea gestionării unei
situaţii de criză fac ca UE să devină un important vector de securitate pe plan internaţional.

28
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Tratatul de Reformă al UE a introdus o clauză de solidaritate care se manifestă în situaţia în care teritoriul unui stat
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CRIZELE POLITICO-MILITARE PROVOCĂRI ALE MILENIULUI III Emilian PÎSU∗

An important part in setting the background of crisis management is played by defining the concepts of crisis
and “crisis management”.
At present, there are no unanimously accepted definitions of these concepts in the Romanian literature. In a
very broad sense, “crisis” refers to a national or international situation in the context of which a threat to the main
values, interests and objectives of the parties involved is created.
There is a high level of subjectivism from the part of the participants in appreciating a crisis situation (a crisis
situation for one of the parties can be differently perceived by the other.)

Tipologia crizelor
În funcţie de fenomenul (domeniul) în care se manifestă crizele, la fel ca şi conflictele,
acestea pot fi: politice, economice, sociale, informaţionale, culturale, financiare, etnice, religioase,
militare şi politico-militare.
În funcţie de zona (aria) de manifestare, de implicaţile politice şi de entităţile angajate,
crizele şi conflictele pot fi: naţionale dacă se manifestă în interiorul graniţelor unui stat; de frontieră
atunci când sunt implicate două state care au graniţa comună; regionale sau globale.
Atunci când sistemele politice ajung în impas şi când acestea epuizează toate posibilităţile şi se
apelează la forţa armatei, crizele sunt politico-militare. Acest tip de criză reprezintă nivelul superior al
unei crize politice interne şi internaţionale.
În orice domeniu al activităţii umane pot apărea crize, dar este important să percepem acele
domenii şi acele crize care au rolul determinant în fenomenul conflictualităţii.
În funcţie de spaţiul pe care se manifestă acestea, ele pot fi: globale, continentale, zonale
(regionale).
În funcţie de calitatea şi caracteristicile entităţilor angajate ele pot fi: religioase, inter-etnice,
inter-instituţionale, inter-categorii sociale, inter-profesionale.
În funcţie de intensitate, crizele şi conflictele pot fi: de joasă intensitate, de intensitate medie
şi de mare intensitate. În raport de nivelul intensităţii, crizele pot evolua spre conflicte violente şi
chiar pot genera războaie.
Etapele pe care le parcurg de regulă crizele sunt următoarele: anormalitate, pre-criză, criză şi
conflict (război), refacere şi reabilitare, reconstrucţie, normalizare sau escaladare, dezacord,
confruntare, conflict, atenuare, stabilitate (Anexa nr.1).
Graniţa dintre normalitate şi anormalitate este extrem de subţire, nu întotdeauna
sesizându-se trecerea acestei frontiere.
Normalitatea este liniară, variabilele în desfăşurarea fenomenului şi proceselor politice,
economice, sociale, informaţionale şi militare se încadrează în limite generoase, diferite de la o
societate la alta, de la o perioadă la alta.
Trecerea de la o stare la alta, de la normalitate la anormalitate nu cunoaşte un prag, o limită
sau o linie de despărţire precisă. Sesizarea anormalităţii se poate face tardiv, când situaţia poate fi
deja mult complicată.
Anormalitatea poate fi interpretată ca o degradare majoră a normalităţii, în care binele se
amestecă cu răul.
Etapa de precriză este caracterizată prin amplificarea mişcărilor necontrolate sau haotice din
interiorul sistemului.
∗
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Etapa preconflictuală presupune, în general, două faze: deosebirea şi opoziţia. Deosebirea
nu duce totdeauna la opoziţie, iar opoziţia nu are ca finalitate de fiecare dată conflictul (Anexa
nr.2).
1. Tipuri de crize. Fizionomia crizelor
În continuare, vom încerca o identificare a particularităţilor tipurilor de crize în raport cu factorii
care le determină şi cu domeniile în care acestea se manifestă.
Criza politică – reprezintă o situaţie nouă, creată în mediul naţional sau internaţional,
caracterizată prin existenţa unei ameninţări la adresa obiectivelor sau a intereselor politice.
Evidenţierea crizei de natură politică poate fi pusă în evidenţă de indici sau factori cum ar fi:
implicarea partidelor politice în dispute prelungite care pot conduce la reacţii extreme faţă de
politica internă a statului; amplificarea şi virulenţa manifestărilor şi acţiunilor forţelor politice aflate
în opoziţie, în scopul obţinerii puterii; lipsa consensului politic în abordarea problemelor
fundamentale ale statului; implicarea partidelor politice în problemele sindicale pentru a obţine
capital politic; reacţia unor categorii sociale sau grupuri de cetăţeni faţă de unele măsuri luate de
guvern.
Criza diplomatică - se caracterizează prin situaţia în care în relaţiile internaţionale, ca urmare a
unei conjuncturi create la nivel naţional sau internaţional, prin declaraţii sau activităţi de natură
diplomatică ce afectează interesele sau obiectivele diplomatice, politice, economice sau de altă natură, iar
valorile diplomaţiei unui stat sunt puse în pericol.
Criza diplomatică apare atunci când se renunţă la calea tratativelor.
Acest tip de criză se manifestă de regulă, prin renunţarea la comunicare şi la medierea
stărilor conflictuale.
Criza financiară - este reprezentată de situaţia care apare, în special în instituţiile financiarbancare, dar şi administrative, ori economice, de stat sau private, ori chiar la nivel de stat, fiind
determinată de managementul ineficient.
Criza economică – reprezintă o stare negativă, determinată de manifestări sau măsuri care
afectează valorile fundamentale ale dezvoltării economice.
Acest tip de criză reprezintă o stare complexă, ca rezultat al unor combinaţii de crize de
naturi diferite.
Indicii crizei economice sunt: declinul economic şi naţional; înrăutăţirea condiţiilor de viaţă
pentru populaţie; erodarea bazei economice a securităţii naţionale; dezechilibrul balanţei
comerciale; deficitul bugetar etc.
Criza militară - este o situaţie creată prin trecerea de la starea de pace, la starea de conflict,
în cadrul căreia una sau toate părţile implicate au folosit violenţa pentru impunerea obiectivelor, cu
scopul de a-şi apăra valorile fundamentale. Criza de natură militară este precedată de următorii
indici: concentrarea de forţe şi mijloace în apropierea frontierelor naţionale; realizarea de alianţe
militare cu scop mascat sau neprecizat; reorganizarea unor sisteme militare; redislocarea unor
comandamente către frontieră; executarea de exerciţii şi antrenamente mascate; penetrarea reţelelor
de comunicaţii militare în scopul procurării de informaţii; pregătirile intense ale unităţilor de aviaţie
etc.
Criza socială - este o situaţie apărută ca urmare a unor manifestări şi ameninţări la adresa
obiectivelor sau intereselor sociale ale unui stat, care afectează valori prioritare de natură socială.
Criza socială nu se manifestă numai în domeniul social, ci se combină de regulă cu alte crize
- de natură economică, politică, sindicală etc.
Principalii indici ai unei crize sociale sunt daţi de: creşterea nemulţumirilor populaţiei
determinată de costurile ridicate ale dezvoltări economico-sociale, nivelul de trai scăzut, diminuarea
accentuată a gradului de ocupare a forţei de muncă; creşterea şomajului şi insuficienta protecţiei
sociale; creşterea fenomenului infracţional, apariţia unor manifestări sociale de amploare etc.
Criza psihologică - descrie starea unei persoane sau a unor grupuri care, într-o anumită
situaţie, fie nu reacţionează, fie este neutralizată ori este determinată să acţioneze contrar intereselor
proprii.
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Criza tehnologică - apare şi se manifestă prin lipsa de tehnologie necesară rezolvării unei
stări tensionate, ce se creează ca urmare a folosirii unor tehnologi uzate sau depăşite.
Criza informaţională - se referă în principiu la lipsa informaţiilor, a datelor necesare luării
unor decizii rapide şi eficiente într-un domeniu de activitate. Acest tip de criză poate fi totală sau
parţială.
De regulă, principalele caracteristici sunt: bruierea sistemului militar de transmisiuni;
distrugerea unor noduri sau centre de transmitere şi recepţionare a datelor; dezinformarea prin
comunicarea de date false; interceptarea de transmisii sau documente; spargerea sistemelor de
criptare etc.
Criza ecologică – este caracterizată prin afectarea parametrilor de normalitate ai florei,
faunei, atmosferei, solului, subsolului şi ai reţelei de apă, pe un anumit teritoriu, ca urmare a
modificărilor provocate de factori obiectivi sau subiectivi.
Criza locală - apare pe un spaţiu limitat şi se manifestă în domeniile economic, politic,
social etc.
Criza regională - are ca spaţiu de manifestare suprafaţa unei ţări şi cuprinde unul sau mai
multe domenii fundamentale.
Criza regională se manifestă pe suprafaţa a cel puţin două state şi în cel puţin un domeniu
de interes pentru statele implicate.
Criza internaţională – poate fi caracterizată printr-o amploare spaţială dezvoltată într-un
domeniu de interes şi poate fi extinsă la nivel internaţional.
Ameninţările teroriste, fenomenul de încălzire a planetei, penetrarea stratului de ozon
reprezintă numai câteva fenomene care afectează planeta.
În ceea ce priveşte modul de manifestare, crizele pot lua forme latente sau manifeste.
După gradul de complexitate, crizele pot fi simple, complexe şi combinate.
2.Delimitări conceptuale. Crize, războaie şi diferende internaţionale
Criza politico-militară reprezintă o stare de tranzit, fie către conflict fie către o reaşezare, de
unde necesitatea de a stabili care este pragul care separă o criză de un diferend sau de un război.
Războiul şi criza reprezintă două nivele de manifestare ale unui fenomen mai complex şi
mai larg, diferendul internaţional.
În cadrul diferendului internaţional, relaţiile dintre state îmbracă forme diverse de
manifestare.
a) Diferende internaţionale fără criză sau război reprezintă situaţiile în care într-un mod
mai mult sau mai puţin direct statele se ameninţă reciproc. În aceste situaţii gama de mijloace
pentru atingerea scopurilor este extrem de diversificată.
În acest tip de situaţii se manifestă starea de tensiune permanentă, pe o perioadă lungă de
timp, instabile prin natură şi susceptibile de a exploda.
Dacă ameninţarea sau recurgerea la forţa armată rămâne doar o eventualitate, relaţiile dintre
statele despărţite de un diferend se înscriu într-o fragilă normalitate.
b) Crizele care nu se transformă în război.
Pot apărea între două sau mai multe state care într-un moment neprevăzut se confruntă cu o
situaţie dificil de acceptat care presupune riscuri şi ameninţări la adresa proprie.
În această situaţie deciziile trebuie luate rapid întrucât există riscul ca să antreneze reacţii
violente ale celeilalte părţi.
c) Crizele care preced războiul şi războaiele propriu-zise.
În secolul trecut majoritatea crizelor au fost controlate într-un mod paşnic sau prin folosirea
limitată a forţei.
Gestionarea defectuoasă a unei crize politico-militare a avut de cele mai multe ori ca rezultat
războiul sau conflictul armat.
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3. Cauze şi forme de manifestare a crizelor
Crizele se pot manifesta la patru niveluri: individual, al organizaţiei, al societăţii şi al
sistemului. La nivelul individual, criza îşi are sursele în erorile provenite din: lipsa atenţiei sau
neglijenţa, nerespectarea unor reguli prestabilite, lipsa de cunoaştere a problemelor sau evaluarea
greşită a acestora, perceperea falsă a realităţii etc. La nivelul organizaţional, criza se declanşează în
lipsa instrumentelor pentru managementul eficient, lipsa responsabilităţilor, incapacitate de
problematizare, probleme de informare, conflicte şi competiţia de interese, costurile de rezolvare ale
crizelor.
La nivel societal, instabilitatea politică, tensiunile intergrupuri, recesiunea economică,
degradarea mediului sunt surse ale crizei, în schimb la nivelul întregului sistem avem de-a face cu
complexitatea interacţiunilor.
Trebuie să facem distincţie între tipurile de criză şi cele care se manifestă în statele aflate în
tranziţie, întrucât şi sistemele de management trebuie să reflecte anumite particularităţi.
În această categorie de state se manifestă o caracteristică importantă, şi anume aceea că
majoritatea reprezintă crize de sistem, generate de controversatele procese de reformă. Cauzele
acestora sunt profunde şi se propagă, se schimbă şi acţionează pe un spaţiu de timp nedefinit.
O altă trăsătură este accentuarea crizei de autoritate la toate nivelurile societăţii, atât în
relaţiile individuale, cât şi în raporturile cu structurile naţionale sau internaţionale. Relaţiile dintre
cei care exercită autoritatea şi cei care reacţionează la exercitarea autorităţii se transformă la toate
nivelurile, dând naştere unor împrejurări în care supunerea nu mai poate fi necondiţionată. Studiile
sociologice scot în evidenţă faptul că autorităţile sunt acum contestate în toate domeniile activităţii
umane. Instituţiile nu mai sunt respectate. Biserica, familia, şcoala, armata, statul - au pierdut o
mare parte din respectul ce le era acordat altădată în mod automat.
Criza autorităţii este mai mult decât o reconsiderare a modului în care trebuia exprimată
autoritatea, este ea însăşi o sursă de criză. În statele în care natura sistemului social este în
schimbare fenomenul este mult mai pronunţat.
Toate acestea generează criza generală a societăţilor în tranziţie, din care se desprind, în
funcţie de evoluţii: crizele politice guvernamentale, crizele economico-sociale, manifestate
prindemonstraţii de amploare însoţite de violenţă, blocarea căilor de acces, greve ale foamei etc.;
crizele financiar-bancare, determinate de mari extorcări sau deturnări de fonduri; crizele etnice,
reprezentate de mişcări ori conflicte în rândul minorităţilor etnice, încercările de separare sau de
dobândire a unei mai mari autonomii.
4.Criterii de clasificare a crizelor politico-internaţionale
Printre criteriile propuse de către specialişti în literatura de gen pentru clasificarea crizelor
internaţionale amintim: criteriul geografic şi cronologic, intensitate sau rezultat (paşnice sau
beligerante); numărul de părţi implicate (mondiale, religioase, bilateral); originale şi cauzele
declanşatoare ale crizelor (subite sau progresive, fortuite sau voluntare); influenţa crizelor asupra
evoluţiilor geopolitice (crize induse, crize angrenaj, crize calculate, crize accidentale).
A. Folosind clasificarea ce are drept perioadă de referinţă perioada războiului rece
combinată cu un criteriu geografic, deosebim:
◘ crizele periferice care afectează interesele periferice ale mai multor puteri. Nu se
soldează cu război deoarece nu primesc interesele fundamentale ale marilor puteri implicate;
◘ crizele de centru ale războiului rece sunt crize succesive care se derulează în
centrul sistemului internaţional (Ex. Berlin) şi se propagă spre periferie (Budapesta, Praga, Marea
Mediterană);
◘ crizele ulterioare războiului rece (după 1990).
Crizele din Somalia, Cambodgia, Rwanda sunt crize periferice, în timp ce crizele din fosta
Iugoslavie, Irak sau cele potenţiale din Coreea de Nord şi Iran pun în discuţie fundamentul
organizării noului raport de putere şi sunt crize de sistem. Diferenţa esenţială faţă de perioada
războiului rece constă în încercarea de a rezolva crize nu prin înfruntare, ci prin cooperarea dintre
succesorii acestora.
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B. Clasificarea crizelor în funcţie de originile şi cauzele acestora:
◘ crizele progresive sunt cele care se derulează în stare latentă, evoluând gradual. Ele
se declanşează în punctul culminant al unui proces lent de acumulare şi de escaladare a tensiunii
între doi adversari. Durata de incubaţie este lungă. Exploatarea progresivă a resurselor naturale,
punerea în aplicare în mod progresiv a unor tehnologii noi, creşterea demografică sau a
fenomenului migraţiei populaţiilor, sunt factori care pot exercita o presiune graduală asupra unui
sistem internaţional sau a unui stat, până când depăşesc pragul tolerabilităţii şi generează o criză.
Potenţialele crize de acest tip sunt cele care privesc Iranul sau Coreea de Nord. Posibila
consolidare a puterii nucleare a acestora constituie un motiv de preocupare pentru comunitatea
internaţională.
◘ crizele subite sunt declanşate de evenimentele dificil de prevăzut, punctuale şi de
foarte scurtă durată. Criza subită este dificil de prevenit de către guvernanţi, ea caracterizându-se
printr-o surpriză aproape totală. Debutul unei crize subite poate fi marcat prin apariţia unui
eveniment sau moment dramatic în relaţiile dintre două state şi are ca rezultantă ruperea echilibrului
şi stabilităţii în raporturile bilaterale dintre cele două părţi.
Războiul dintre Somalia şi Etiopia din 1977, luarea de ostatici americani la Teheran în 1979,
atentatul de la Berlin din 1986, masacrele din Rwanda din 1990 au fost evenimente bruşte şi
generatoare de crize;
◘ clasificarea crizelor în crize voluntare sau fortuite depinde de perspectiva de
abordare. O criză poate fi declanşată uneori ca rezultat al unei politici deliberate. Un stat speră ca,
în acest mod, să obţină de la alt stat un anumit avantaj pentru a-şi ameliora propria poziţie sau stare
de securitate. Pentru unul dintre state criza este voluntară, pentru celălalt, ea este fortuită.
Când Hitler a remilitarizat Renania în 1936 sau când a solicitat dezmembrarea
Cehoslovaciei în 1938, cancelarul german ştia că îşi va constrânge adversarii să riposteze; că va
avea o tensiune care va conduce inevitabil la declanşarea unei crize internaţionale grave, din care
spera să iasă învingător, consolidând statutul internaţional al Germaniei. Situaţii similare sunt în
cazul colonelului Nasser care a naţionalizat Canalul Suez în 1956 sau când sârbii din Bosnia au
invadat Srebeniţa în iulie 1995 pentru a-i alunga pe musulmani.
C. Clasificarea crizelor în funcţie de rolul acestora
În cadrul cestei clasificări sunt luate în considerare locul crizei în evoluţiile internaţionale şi rolul pe care
factorii de decizie l-au rezervat acestora, în funcţie de interesele urmărite. Există astfel, crize induse, crize
angrenaj, crize calculate şi crize accidentale:
◘ criza indusă este în general, o criză voită dar şi subită. Este declanşată de un stat care
urmăreşte provocarea unui conflict armat. Statul agresor caută un pretext, procură un casus belli pentru a
declanşa un război care îi este necesar în acel moment. Statul acţionează în aşa fel încât cealaltă parte să
pară responsabilă de declanşarea crizei şi deci, a războiului. Acesta foloseşte toate mijloacele
diplomatice şi politice pentru a-şi izola adversarul, asigurându-şi sprijinul opiniei publice şi solidaritatea
cât mai mult posibil a comunităţii internaţionale.
Diferite crize induse au apărut de exemplu atunci când Hitler a urmărit să extindă stăpânirea
germană prin forţă şi încercând să plaseze responsabilitatea confruntărilor asupra vecinilor. Statele
europene, prin politica de appeacement nu au permis ca aceste crize să atingă punctul culminantdeclanşarea războiului. Ultima criză de acest fel, cea iniţiată în 1939 împotriva Poloniei, s-a soldat,
după cum era prevăzut, printr-un război despre care se spera că va fi limitat.
Prin urmare, statul care declanşează criza indusă nu urmăreşte un acord sau compromis ci
victoria absolută. Pretextul declanşării crizei este construit. În crizele obişnuite decizia de a recurge
la forţă este luată în timpul crizei în timp ce în cazul crizelor induse ea este luată cu mult înaintea
declanşării acestora. Astfel, la invadarea Kuweitului la 1 august 1990, Saddam Hussein şi-a asumat
riscul şi chiar a vrut declanşarea unui conflict.
◘ criza angrenaj îşi are originea în voinţa unui stat de a schimba status quo-ul internaţional.
Este cazul unui conflict între două state care se extinde la alte state fără ca acestea din urmă să fi dorit aceasta
ci pentru că ele au perceput în mod progresiv o ameninţare la adresa lor sau s-au considerat implicate.

661

◘ criza calculată este o criză voluntară dintre cele mai frecvente, declanşată din
dorinţa de a modifica raporturile de forţe şi de echilibrul internaţional. Criza este provocată pentru a
transforma un statusquo nesatisfăcător. Ea poate servi la introducerea unor date noi în negocierile în
curs pentru a debloca negocierile aflate în impas. Criza calculată poate fi utilizată pentru a surmonta
dificultăţile aduse pe propriul sistem politic intern.
Exemple de crize calculate care declanşează războaie sunt criza balcanică din 1914, criza
Berlinului declanşată de URSS căreia i-au ripostat aliaţii în 1968, criza din Orientul Mijlociu din
1967, iniţiată de colonelul Nasser care a declanşat „războiul de 6 zile” şi înfrângerea umilitoare a
Egiptului şi a cauzei arabe. Exemple de crize mai bine calculate sunt criza bosniacă din 1908,
remilitarizarea Renaniei, criza din Munchen din 1938 şi lansarea de către preşedintele Sadat a
trupelor egiptene pentru luarea cu asalt a Canalului de Suez (6 octombrie 1973).
◘ criza accidentală este o criză subită şi nedeliberată care se produce rar. Factorii de
decizie ai statelor implicate au impresia că declanşarea crizei nu a fost dorită şi nici sancţionată de
vreunul dintre actorii internaţionali. Criza izbucneşte aproape spontan şi fără provocare de orice natură.
Ea este declanşată de acte, decizii sau incidente de rutină, aparent inofensive. Din cauza unor
circumstanţe nefericite, a unor neînţelegeri sau a unor erori de apreciere, unul sau mai multe state se
găsesc aruncate în mijlocul unei crize. În cazul unei crize fortuite nu există stat agresor sau victimă.
Astfel, atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914 este realizat de un naţionalist sârb, fără ca guvernul
de la Belgrad să fi cunoscut, dirijat sau încurajat atentatul. În ciuda consecinţelor sale covârşitoare
acţiunea teroristă a criminalului apărea iniţial ca un eveniment semifortuit. Această crimă este
condamnabilă însă este actul unui individ în principiu fără semnificaţie politică. Guvernul sârb a
fost implicat într-o criză de care nu a fost responsabil.
Anexa nr.1

CICLUL DE VIAŢĂ AL CRIZEI

conflict
conflict
confruntare
confruntare

Pace

dezacord
dezacord

atenuare
atenuare

escaladare
escaladare

stabilitate
stabilitate

Escaladare

Dezescaladare
Timp
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Anexa nr.2
MATRICEA PROCESULUI GENERAL
DE MANAGEMENT AL CRIZEI
(o variantă)
STĂRILE CRIZELOR
ESCALADARE (EVOLUŢIE)
Pace

Neînţelegeri Confruntări Conflict armat

REVENIRE
Fărâmiţare
Stabilitate
(Destrămare)

Monitorizarea
Activităţi ale managementului crizei

situaţiei
Sprijinirea
descoperirii
crizei
Controlul crizei

Dezamorsarea
Realizarea
păcii
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NOI ASPECTE ALE CORELAŢIILOR DINTRE SECURITATE, RĂZBOI ŞI PACE.
ABORDAREA INTER ŞI PLURIDISCIPLINARĂ A SECURITĂŢII PRIN COOPERARE
Ioan GRECU∗
The culture of security urgently imposes itself as a necessity at the beginning of the new millennium. The
trinomial peace-security-war justifies this urgent requirement. If the binominal peace-war benefits from the pair
sciences, peace science – war science, the other term was content with only security studies and paradigms from the
international relation theory.
The end of the Cold War led to disappearance of the American monopoly (of the British-American culture)
upon security. The end of the bipolar era and the new international context created a crisis both for the militaries and
the civilians who put into practice the security politics, as well as for the theorists and strategists all over the world.
The new context acknowledges that the cooperative security is the viable solution for the international life
issues. At the same time, the cooperative security induces new aspects of the correlations within the trinomial and
requires concentration of preoccupations in a (inter) multi-disciplinary integrating approaching effort to theoreticallyscientifically researching and developing in the field and grounding decisions for solving the problems of the nowadays
and future international life.

Cerinţa stringentă ca omenirea să dispună de o cultură a securităţii, de la acest început de
nou secol şi mileniu, nu mai este doar o necesitate evidentă, ci şi o posibilitate reală. Necesitatea
acestei culturi este pusă în evidenţă, pe de o parte, de unele noi aspecte ale corelaţiilor din interiorul
trinomului pace-securitate-război, iar pe de altă parte, chiar de către una din formele concrete
actuale de obţinere a securităţii, şi anume, securitatea prin cooperare. Posibilitatea realizării şi
dezvoltării acestei culturi, la rândul ei, izvorăşte din generozitatea şi beneficiile activităţilor umane
cooperante, îndeosebi din relaţiile cooperante care duc la făurirea securităţii umane, naţionale şi
internaţionale, precum şi din două cuceriri obţinute după încetarea Războiului Rece.
Prima şi cea mai importantă dintre cuceriri este căderea monopolurilor dominante asupra
securităţii: a) nordamerican (al culturii americano-britanice); b) al bipolarismului superputerilor; c)
politico-militar.
Cea de-a doua cucerire, strâns legată de prima, este extinderea ariei preocupărilor privind
securitatea în mediile sociale, publice (de la individ, la comunitate în opinie publică şi mass-media),
intelectuale şi academice (oameni de ştiinţă şi cadre didactice universitare), precum şi dincolo de
acestea, în relaţiile cu mediul ambiant (securitatea ecologică).
Această a doua cucerire este însă, din păcate, izvorâtă din (şi însoţită de) constatarea
oarecum şocantă, remarcată şi în literatura română de specialitate, şi anume că: „sfârşitul epocii
bipolare şi noul context internaţional au creat o criză, nu numai pentru civilii şi militarii care pun în
practică politicile de securitate naţională, ci şi pentru teoreticienii şi strategii de pretutindeni“1.
Constatarea noastră privind această criză, cu valabilitate şi pentru situaţia din România a fost
sugerată, cu câţiva ani în urmă, într-o lucrare personală2 când semnalam şi necesitatea conjugării
eforturilor pentru abordarea inter (pluri)disciplinară a securităţii prin cooperare şi este acum
întâlnită în aceeaşi lucrare de specialitate citată anterior. Înainte de 1989, în România, nu se poate
spune că a existat literatură, sau teorie, aproape că nici nu se putea vorbi de un concept dedicat
securităţii. De aceea, lipsa unor instrumente şi dezbateri adecvate se resimte acum pe fondul
schimbării regimului politic, soldat şi cu scoaterea din uz a doctrinei „războiului întregului popor“.
Mai mult, intrarea ţării în structurile euroatlantice şi europene de securitate a scos în evidenţă
necesitatea unor concepte şi politici de securitate. Iată de ce, din punct de vedere practic,
„dezbaterea publică a strategiei de securitate naţională, ce a avut loc în cursul anului 2005 şi în
primăvara anului 2006, a arătat, dincolo de interesele partizane, o calitate slabă a argumentaţiei şi a
∗
1

General de brigadă, Şeful Resurselor la Statul Major al Forţelor Terestre

Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coord), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese,
Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 18.
2
Ioan Grecu, Securitate prin cooperare, soluţia stabilităţii regionale, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti,
2005.
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demonstrat existenţa unor confuzii terminologice, precum şi lipsa unor cunoştinţe teoretice sau
abilităţi practice în domeniu“3.
Prin vocea sa, Ken Booth a sesizat necesitatea culturii securităţii încă din 1991 („Security
and Emancipation“, în Review of International Relations, No.17, p. 313-326) şi în 1997 a semnalat,
oarecum nuanţată această criză: „în timp ce sfârşitul războiului rece, ca eveniment istoric, a
provocat o criză intelectuală pentru strategii care adoptau un demers ortodox privind securitatea,
acelaşi eveniment a fost mai puţin perturbator pentru aceia care s-au preocupat de slăbiciunile
demersurilor dominante privind securitatea în relaţiile internaţionale. („Security and Self:
Reflections of Fallen Realist“, in Concept and Cases, London, UCL Press, 1997, p. 83-120).
I. Trinomul: pace-securitate-război
Trinomul pace-securitate-război, la rândul lui, justifică această cerinţă acută a culturii
securităţii. Dacă binomul pace-război beneficiază de ştiinţele pereche irenologie-polemologie,
celălalt termen se mulţumeşte, până acum cu abordarea sa doar în studii de securitate şi paradigme
din teoria relaţiilor internaţionale.
Pacea şi războiul, stări opuse în întreaga istorie a omenirii, formează o pereche de termeni ai
relaţiilor internaţionale. Ca pereche de concepte polare, acestea, - aşa cum remarcă un autor român „...structurează discursul academic dar şi acţiunea practică în domeniul relaţiilor internaţionale“4.
Celălalt termen, securitatea, în opinia aceluiaşi autor este unul dintre lianţii conceptuali care unesc
noţiunile „pace“ şi „război“ care sunt „abstracte şi legate mai mult de sfera discursiv – analitică,
decât de cea acţională a politicului, cu acţiunile practice ale guvernelor“5. Spre deosebire de cele
două noţiuni abstracte, securitatea este un concept operaţional (operaţionabil), care generază politici
şi are caracter autoreflexiv, întrucât se centrează pe stat – ca actor în scena internaţională – şi pe
problema supravieţuirii acesteia ca actor în relaţiile internaţionale. Istoria omenirii atestă că balanţa
dintre cei doi termeni opuşi pace-război s-a înclinat continuu către cel de-al doilea. Pacea a rămas
încă în ipostazele sale iniţiale filozofice de utopie, de ideal iar acţional de imperativ, deziderat, de
stare căutată în continuu, dar neatinsă pretutindeni şi permanent. Pericolul de război nu a fost
înlăturat şi nici lipsa războiului nu a fost constatată la întreaga scală a timpului şi a spaţiului.
Mult mai târziu, decât existenţa acestui binom „pace-război“, politicul şi puterea au adus, în
epoca modernă, în scena istoriei această pârghie „securitatea“ ca instrument de acţiune asupra
balanţei respective. Securitatea ajută politicul să diminueze pericolul de război, cu acelaşi antidot
puterea militară sau chiar să obţină victoria, dacă prevenirea războiului a eşuat. Pericolul de război
şi transformarea acestuia în stare reală - războiul – au câştigat teren în dauna păcii. Datele statistice
atestă că, în timp, omenirea este majoritar confruntată cu războaiele, decât cu pacea, şi de aici a
rezultat cerinţa de a fi găsită o pârghie a acţiunii pentru a se institui o stare de stabilitate, aşa-zis
„paşnică“, de gestionare a problemelor, astfel încât, teama de război să menţină pericolul şi riscul
acestuia în anumite limite. Secolul celor două războaie mondiale (al XX-lea) demonstrează şi
explică această realitate. Într-o asemenea situaţie, pacea şi războiul au rămas obiecte de studiu „la
vedere“ (nesecrete) ale ştiinţelor (irenologia şi polemologia), chiar în pofida rezultatelor lor încă
nesatisfăcătoare, iar securitatea a devenit obiectul predilect al preocupărilor factorilor decidenţi şi
delimitat la aria restrânsă a consilierilor acestora (strategi, experţi, militari şi diplomaţi). Aparent
este uşor de dedus că securitatea se corelează cu pacea şi războiul, că este o stare interpusă între
celelalte două şi de cele mai multe ori există tentaţia de a o asimila păcii, de a le confunda.
Realitatea studiată mai atent arată însă că securitatea a ajuns să fie chiar un monopol al politicului,
al strategilor şi militarilor, care până la încheierea Războiului Rece a aparţinut prioritar şi majoritar
SUA şi culturii politice anglo-saxone (americano-britanice). De aceea, a investiga şi a pune astăzi în
dezbatere noi aspecte ale corelaţiilor dintre pace, război şi securitate echivalează cu a combate şi a
condemna realismul şi neorealismul.
3

Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coord), Op. cit. p. 18.
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Tot istoria atestă că pacea n-a fost încă transformată, din idealul filozofilor antici,
medievali şi contemporani, într-o realitate perpetuă, iar războiul nu a fost eradicat. Dimpotrivă,
implementarea practicilor la care au apelat decidenţii pentru a soluţiona anumite probleme şi pe care
unii interpreţi le-au numit „realiste“ („practici realiste“), nu s-a soldat nici cu pacea, nici cu victoria,
ci cu o anumită stare de insecuritate sau cu un grad mai înalt de insecuritate, în mărime direct
proporţională cu creşterea pericolului de război. Una dintre soluţii a fost, de exemplu, apelarea la
alianţe, dar, aşa cum se consemnează şi în literatură, din punctul de vedere al politicilor de alianţe,
tot realitatea atestă că acestea, nici nu previn războiul şi nici nu promovează pacea6. Analizele şi
datele statistice la care a apelat şi Jack S. Levy7, chiar mai mult, demonstrează că politicile de
alianţe sunt, mai degrabă, asociate războiului, sunt urmate de războaie, într-un procent semnificativ
de cazuri, alianţele au fost urmate de războaie, în următorii cinci ani, de la încheierea acestora.
Combaterea şi condamnarea realismului şi neorealismului survin deoarece studiile de
securitate şi practicile strategice, politice, diplomatice de securitate, de politică externă şi de apărare
sunt, în marea lor majoritate, construite pe premisele paradigmei realiste, în condiţiile anarhiei din
viaţa şi relaţiile internaţionale. Printre elementele definitorii ale viziunii realiste şi neorealiste putem
aminti: premisa că statele sunt actorii principali ai relaţiilor internaţionale; natura securităţii dată de
starea unei entităţi (statale) de a fi sigură de existenţa şi supravieţuirea sa; securitatea ca derivat al
problematicii puterii; natura şi caracterul derivat fac din securitate un studiu al ameninţărilor,
utilizării şi controlului forţelor militare. Acest studiu este menit să examineze condiţiile care fac
probabilă utilizarea forţei şi măsurilor în care ar fi afectaţi indivizii, statele şi societăţile iar, pe baza
acestora să se fundamenteze politicile adoptate pentru prevenirea războiului sau, dimpotrivă pentru
declanşarea ori participarea la război.
Privită prin prisma acestei paradigme realiste, se explică de ce securitatea nu a avut şi nu are
înţeles comun pentru toată lumea şi de ce, în perioade îndelungate de timp, nu a fost văzută ca o
problemă principală a statelor. În acest sens Barry Buzan susţine că multă vreme, nu securitatea a
fost problema principală a statelor, întrucât problemele de putere şi pace aveau dimensiuni mult mai
importante. De aceea, securitatea ca derivat al puterii a rămas un concept contesta (contestabil) şi
subdezvoltat8.
Paradigma reuşise să fie dominantă în toate şcolile de diplomaţie şi relaţii internaţionale în
anii ’80, dar, către sfârşitul ultimului deceniu avea să fie dezvăluit în ce a constat succesul tradiţiei
teoretice al realismului: în primul rând prin explicaţiile simple şi puternice pentru război, alianţe şi
imperialism, dar în al doilea rând şi pentru că a furnizat „....obstacolele din calea cooperării şi alte
fenomene internaţionale, cu accentul său pe competiţie care era cosubstanţial rivalităţii sovietoamericane“9.
De aceea, concluzia noastră privind realismul este consonantă cu aceea a autorului român
citat anterior care îl cataloghează ca o profeţie autorealizantă10 şi autorealizată, întrucât s-a impus ca
practică istorică, politică, academică şi aproape că nu mai trebuie demonstrat cum a fundamentat,
configurat şi realizat realitatea din ultimile decenii, continuând să fie un impediment major în calea
teoriei păcii.
Încheierea Războiului Rece a adus cu sine constatarea că vechiul mod de a privi problemele
de securitate prin demersurile (textele) anterioare este acum „deprimant de inadecvat pentru

6

John A. Vasquez, The Steps to War: Toward a Scientific Explanation of Corelates of War Findings, in „World
Politics“, Vol. 40, No 1 (October 1987), p. 143.
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War. An Anthology and Study Guide, Dorsey Press, Home Wood, Illinois, 1985, pp. 20-26.
8
Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama: o agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după războiul
rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000, p. 2.
9
Stephen M. Walt, International Relations: One World, Many Theories, in Foreign Policy, Spring 1998, number 110,
Special Edition, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, pp. 29-46.
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înţelegerea realităţilor prezente şi a provocărilor viitoare“11, dar a şi „dezgheţat“ concepţiile despre
securitate, determinând apariţia numeroaselor dezbateri pe această temă12.
II. Noi aspecte ale corelaţiilor dintre securitate, pace şi război.
În această parte a comunicării noastre ne vom rezuma doar să inventariem câteva aspecte
care se evidenţiază în cadrul corelaţiilor din interiorul trinomului amintit anterior, iar analiza lor va
face obiectul altor lucrări personale, din programul şi proiectul de doctorantura.
Pentru a putea evidenţia aceste noi aspecte este necesar să revenim la orientările realiste şi
neorealiste, care au fost prefigurate încă în scrierile lui Thomas Hobbes13, întrucât ideea sa de bază
(războiul tuturor împotriva tuturor“) s-a extins, de-a lungul timpului, la scara întregului mapamond,
iar activitatea internaţională predominantă a fost conflictuală, ghidată de logica sumei nule. De
aceea, Hadley Bull a numit această orientare „realistă“ şi a conchis că pacea nu este văzută decât ca
o perioadă de refacere pentru următorul război, din moment ce singurele reguli care limitează
comportamentele sunt cele pe care le impune propria lor prudenţă14.
Pornind de la aceste rădăcini istorice ale gândirii şi înaintând pe filiaţia realismului putem
înţelege de ce conceptele simetrice şi antimonice au ajuns un sistem conceptual puternic
dezechilibrat, nepermiţând apariţia timpurie a conceptului corespunzător celuilalt termen,
securitatea. Preocupările pentru definirea păcii şi războiului (nominal-lingvistică, ostensivă,
operaţionale) examinate într-o recentă lucrare românească15 au fost extinse şi în domeniul juridic.
Definiţiile juridice au preluat elementele fundamentale ale celorlalte tipuri definitorii, - în care
pacea şi războiul sunt stări care implicau anumite reguli ale comportamentului statelor – şi le-au
ataşat principiul terţului exclus, conform căruia între starea de pace şi cea de război nu mai poate
exista alta intermediară. Aşadar starea de securitate este exclusă, iar între conceptele pace .i război,
cel de-al treilea nu mai are loc.
În timp, preocupările teoretice alimentate sau influenţate de realism, chiar în pofida
consacrării celor două ştiinţe pereche pentru studiul conceptelor simetrice şi antimonice (pacerăzboi) au creat puternice dezechilibre şi discrepanţe între ironologie şi polemologie, care s-au
resimţit treptat în teoria şi în practica relaţiilor internaţionale. Irenologia a ajuns într-o poziţie
defavorizată, fiind în cel mai bun caz marginală. Evident este şi dezechilibrul dintre ştiinţa păcii şi
ştiinţa militară, cea de-a doua fiind preferată şi favorizată, spre exemplu, sub aspectul resurselor de
cercetare care i-au fost alocate, dar şi acela al disponibilităţii guvernelor de a finanţa preocupările şi
eforturile din acest domeniu. Cele două dezechilibre s-au extins în planul teoriei şi practicii
relaţiilor internaţionale, creând o puternică diferenţă între cultura anglo-saxonă (britanică şi nordamericană) şi alte şcoli de relaţii internaţionale.
Asemenea dezechilibre şi discrepanţe, aşa cum se menţionează şi în literatura românească,
desigur provoacă discuţii asupra modului cum fac ştiinţa unii şi alţii, dar mai mult influenţează şi
chiar împietează conţinutul şi calitatea informaţiei ştiinţifice16.
La aceste reveniri mai trebuie sa adăugăm, ca obstacol în calea elaborării conceptului de
securitate, introducerea „dilemei securităţii“în plan teoretic de către Barry Buzan, de asemenea
amintite anterior. Deşi prima utilizare a termenului „dilema securităţii“ îi este atribuită lui John H.
Hertz17, se pare că izvoarele sale sunt localizate în textul Leviathanului aceluiaşi Hobbes, de unde
rezultă că egalitatea de la natură a fiinţelor umane este cea care generează, în absenţa unei puteri
11
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superioare (stare de natură) o stare de permanentă insecuritate a oamenilor, care nu se pot baza,
pentru a se apăra, decât pe propria forţă sau propria inteligenţă18.
Aşadar, pentru a inventaria aspectele actuale ale corelaţiilor dintre securitate, pace şi război,
trebuie să ţinem cont de dilema securităţii, a cărei analiză poate contribui la clarificări conceptuale
privind toţi cei trei termeni.
Globalizarea este o caracteristică a contextului internaţional de la cumpăna dintre milenii, pe
fondul căruia se profilează noi aspecte între care se disting atât medalia cu cele două faţete –
globalizarea securităţii şi globalizarea insecurităţii -, cât şi afirmarea unor noi paradigme
(structuralistă; constructivistă; paradigmo-liberalistă a interdependenţei; paradigma păcii
democratice etc) ale relaţiilor internaţionale, preocupate de securitate şi intensificarea dialogului de
securitate.
Un prim aspect profilat pe tabloul globalizării este asimetria dintre securitate şi insecuritate,
plasată pe tărâm militar, vorbinsu-se astăzi de globalizarea securităţii19, globalizarea insecurităţii20,
dar şi de globalizarea militară 21 . Asimetria extinde şi aprofundează discuţiile teoretice asupra
dinamicii securităţii identităţii, pe corelaţia securitate-identitate, cu noi probleme privind practicile
de securizare, desecurizare şi emancipare, care pot fi amplasate în matricea amiciţiei şi inamiciţiei,
cu dimensiunile sale interne (domestice: securitatea individuală, umană) şi intermestice (securitatea
internaţională). Cu asemenea noi aspecte în planul actorilor (referenţilor) în relaţiile internaţionale
se discută acum despre comunităţi de securitate şi formaţiuni de conflict.
Pentru abordarea conceptuală uneori se precizează că insecuritatea nu trebuie înţeleasă
neapărat ca opusă securităţii, aşa cum s-a procedat cu perechea pace-război, ceea ce duce la
extinderea dezbaterii asupra altor termeni ca: teamă, vulnerabilitate, risc, ameninţare, pericol.
Consecinţa ar fi apariţia unui nou aspect cu impact deopotrivă conceptual-teoretic şi acţional-practic
(strategic, politic etc).
Securitatea ar apărea astfel în postura de administrare a insecurităţii, de către guverne, ca
mod de a trasa limitele în care se încadreaza tema şi alerta, atât la nivel individual, cât şi la nivel
colectiv, din care apoi se stabileşte conţinutul procesului de securizare. Securizarea este procesul
bazat pe capacitatea de a controla graniţele, de a înfăptui managementul ameninţărilor, de a stabili
identităţile (actorii sau referenţii) puse în pericol şi de a defini politicile rezolvării problemelor
(delimitarea ordinelor, comenzilor şi procedurilor de soluţionare).
Alt nou aspect al tripticului este extinderea agendei de securitate care pune în evidenţă
demilitarizarea securităţii internaţionale, deoarece după încheierea războiului rece, dimensiunea
militară a securităţii naţionale a devenit irelevantă. De la securitate s-a ajuns la securizare pe calea
formulării şi rezolvării aşa numitelor probleme de securitate şi în consecinţă se poate vorbi de
profesionişti ai securităţii, ai păcii şi ai războiului. Procesul securizării a devenit obiectul
profesioniştilor securităţii dar rămâne în continuare o formă specifică de politizare a problematicii
securităţii, care după dispariţia monopolului militar, trebuie să menţină cât de cât, dominant
monopolul politic asupra acesteia.
În consecinţă, impactul teoretic (conceptual) este însoţit de unul practic-metodologic,
întrucât discursurile profesioniştilor nu se pot solda cu concepte ştiinţifice, de vreme ce operează cu
termeni generali ca egalitate, libertate, democraţie.
Tototdată, practica securizării induce alte două noi aspecte contrastante şi, de aici,
securizarea şi insecurizarea rămân indestructibil legate de dilema securităţii dar induc în scena
realităţii şi anumite capcane ale securităţii. Aspectul pozitiv este extinderea domeniilor securităţii
(economic, social, ecologic, informaţional şi chiar public) în dauna celui politico-militar, dar
practica securizării unor noi probleme (îndeosebi a celor privind pacea şi dezvoltarea) pot duce la
18
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unele capcane ale privatizării şi marketizării securităţii. De exemplu, dezvoltarea – privită prin
prisma invocatei fuziuni dintre securitate şi dezvoltare, în cadrul globalizării – este strâns legată de
democratizare şi asemănător liberalizării pieţei, transpusă în balanţa dintre raportul interior-exterior
şi public-privat, poate duce la capcana excepţionalismului: negocierea, în problemele de securitate,
pentru a defini şi stabili normativitatea si normalitatea. Consecinţa pozitivă este cea a extinderii
agendei de securitate asupra unor probleme ca cele civile, ecologice, alimentare, ale sănătăţii sau
resurselor, ca şi asupra celor de educaţie, dar managementul riscului, într-o asemenea gamă extinsă
poate duce de la unele stări de excepţie (probleme excepţionale) la practica excepţionalismului ca
rutină a aplicării politicii de nesiguranţă (asediu).
Desigur mai sunt şi alte multe noi aspecte dar ne-am rezumat la cele inventariate, întrucât
acestea sunt suficiente ca să putem deduce că acum în dezbatere trebuie luate ecuaţii ca securitateemancipare; securitate-normalitate; securitate normativitate. Aceste ecuaţii configurează un nou
trinom: securitate-putere-normativitate.
III. Abordarea (inter)pluridisciplinara a securităţii prin cooperare
Rolul cooperării, în practica şi teoria realizării securităţii, poate fi căutat în adâncurile
istoriei omenirii. Tot la fel pot fi căutate şi izvoarele rolului securităţii, cu liniştea şi stabilitatea
favorabile iniţierii şi cultivării unor relaţii de cooperare, între diverşi actori internaţionali, pentru a
beneficia dar şi pentru a contribui la dezvoltarea societăţii.
Epoca modernă şi, mai ales, ultima jumătate a secolului trecut au avut în prim plan
securitatea asigurată prin forţă şi ameninţarea cu forţa, prin puterea militară, prin competiţia şi
balanţa puterilor, iar ordinea mondială s-a bazat pe echilibrul bipolarismului dintre lumile sau
sistemele social-politice opuse (vestică şi estică) şi echilibrul nuclear dintre exponenţii lor SUA,
URSS şi blocurile politico-militare subordonate.
Trecerea la o nouă ordine mondială, post-bipolară, după încetarea Războiului Rece, crează
terenul propice revenirii la făurirea securităţii prin cooperare. Această trecere este văzută de
americanii Ashton Carter, William Perry şi John Steinbruner încă în primii ani ’90, ca o schimbare
strategică de înlocuire a principiului „stabilităţii nucleare” din timpul Războiului Rece, cu cel al
realizării securităţii internaţionale ca stabilitate prin cooperare.
Ideii celor trei americani s-a alăturat Gareth Evans – fostul ministru de externe australian
precizând că, în esenţă, securitatea prin cooperare presupune: consultarea în locul confruntării;
reasigurarea în locul îngrijorării; transparenţa în locul opacităţii; prevenirea în locul corectării;
interdependenţa în locul unilateralismului22. Pe ideile celor patru personalităţi, consideraţi fondatori
ai posibilului concept de securitate prin cooperare, Richard Cohen şi-a intemeiat studiul
„Securitatea cooperativă (prin cooperare): de la securitatea individuală la stabilitatea
internaţională”, prin care consideră că este încă necesară o abordare pragmatică, pentru a face util
conceptul, într-o lume instabilă, foarte periculoasă. Prin studiul său, Cohen propune şi un proiect
model de securitate prin cooperare, care trebuie să pornească de la examinarea celor două concepte
consacrate din secolul XX – „securitatea colectivă” şi „apărarea colectivă” şi apoi acestora să li se
adauge altele noi ca: „securitatea individuală” şi „promovarea stabilităţii”.
Securitatea individuală este cea denumită „securitate umană” de către Lloyd Axworthy şi
care, aşa cum precizează Bill Mc. Sweenly, ca esenţă şi prin excelenţă trebuie să se afirme, să se
garanteze şi să se menifeste, de la nivelul individului uman, până la inclusiv, cel organizatoric
internaţional.23
Preocupările pentru realizarea securităţii pe o asemenea traiectorie au trecut, de la
tradiţionalul efort individual de cercetare, la demersuri colective, inter, pluri şi transdisciplinare.
Concomitent se afirmă şi eforturile unor autori, de a aborda aceeaşi problemă prin examinarea sa pe
domeniul mai multor discipline teoretico-ştiinţifice.
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Un exemplu din prima categorie, de preocupări colective, poate fi susţinut de două lucrări,
una editată în occident (tradusă şi în limba română) şi cealaltă în România. Prima 24 este rodul
cooperării într-un colectiv de cercetare interdisciplinară, coordonat de patru reputaţi profesori de
ştiinţe politice, sociologie, relaţii internaţionale şi ştiinţe economice de la catedre de specialitate ale
Open University, Sheffield University şi Southampton University. Volumul lor a apărut, după
aproape un deceniu de cercetare, ca rezultat al unei confluenţe puţin obişnuite de interese. Doi
dintre coordonatorii colectivului David Held (cercetător al teoriei politice, profesor de ştiinţe
politice şi sociologie) şi Anthony McGrew (teoretician al relaţiilor internaţionale) au avut mai multe
discuţii, iniţiate încă de la mijlocul anilor ’80, despre natura şi forma schimbătoare a statelor naţiuni democratice liberale, în contextul intensificării relaţiilor regionale şi globale, dar de cele mai
multe ori s-au soldat cu neînţelegeri reciproce. Held plasa relaţiile internaţionale în afara teoriei
politice, iar McGrew rezerva politicii interne locul de element marginal al sistemului interstatal.
Ulterior, convorbirile lor au prins contur şi consistenţă, într-un proiect de cercetare finanţat de
Economic and Social Research Council care îşi propunea o întâlnire extinsă între teoria politică şi
relaţiile internaţionale, cu obiectivul de a stimula dezbaterea problemelor legate de rolul schimbător
al statului modern şi, mai concret să investigheze măsura în care regionalizarea şi globalizarea
transformă natura ordinii mondiale şi poziţia suveranităţii şi autonomiei naţionale în cadrul acesteia.
Una din discuţii şi analize s-a oprit asupra celor trei „şcoli” (hiperglobalistă; pesimistă;
transformativistă) de dezbatere asupra globalizării, cu accentul pus pe teza transformativiştilor,
conform căreia procesul de globalizare este contingent şi contradictoriu, întrucât împinge şi atrage
societăţile în direcţii opuse, fragmentează pe măsură ce integrează generând deopotrivă cooperarea
şi conflictul.25
O temă distinctă abordată este cea a expansiunii violenţei organizate (transpusă în capitolul
2 al cărţii pe 67 de pagini, cam 13,5% din total), care începe de la întrebarea „ce este globalizarea
militară?”, ajunge la formele istorice ale acesteia şi în final prezintă globalizarea militară
contemporană şi implicaţiile sale politice. Din conţinutul capitolului distingem: globalizarea
sistemului de război: geopolitica şi evoluţia ordinii militare mondiale; dinamica globală a
armamentului; forme emergente de geoguvernare: violenţa organizată (cu geoguvernarea puterii
militare prin: regimurile internaţionale de securitate; războaie şi conflicte; instrumente de război);
patternuri contemporane de implicare a naţiunilor în ordinea militară mondială, având în primul
eşalon SUA şi în al doilea Japonia, Marea Britanie, Franţa, Suedia şi Germania. Încheierea
capitolului creionează globalizarea militară contemporană şi implicaţiile sale politice, pe patru tipuri
de impacturi: 1) decizionale: politica de apărare şi forţa militară; 2) instituţionale: securitate
naţională sau cooperativă? 3) distribuţionale: achiziţiile şi producţia pentru apărare; 4) structurale:
de la statul securităţii naţionale la o societate „postmilitară”?. Concluzia, deşi restrânsă....la
„comunitatea de securitate” formată din statele amintite mai sus, este constatarea că practica
securităţii cooperative reformulează agenda tradiţională a securităţii naţionale, dar orientările sunt
uşor sesizabile, după modelul comunităţii respective astfel: a) ca impact decizional; puterea de
decizie în problemele militare şi de securitate este limitată de patternurile contemporane ale
angrenării naţionale în ordinea mondială – în asemenea măsură încât, în practică, relaţiile,
obligaţiile şi angajamentele militare şi de securitate deja existente influenţează costurile şi
beneficiile diferitelor opţiuni, presupunând în acelaşi timp consultări multilaterale sau chiar
codecizia în cadrul alianţei; b) ca impact instituţional: în interiorul „comunităţii de securitate”, forţa
militară nu mai deţine un rol activ în relaţiile dintre statele membre, iar strategiile de apărare şi
securitate naţională sunt formulate în cadrul unor sisteme instituţionalizate de alianţă, în care
consultarea şi cooperarea suplimentează mecanismele naţionale ale politicii de securitate; c) ca
impact structural: transformarea ordinii geopolitice este asociată cu o transformare a vieţii politice
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în sensul trecerii de la statul securităţii naţionale, la cel postmilitar, dar sfârşitul statului - naţiune
suveran nu este aproape, dimpotrivă acesta rămâne actor central în ordinea militară mondială.
Cealaltă lucrare 26 , pe care deja am mai citat-o, aparţine unui colectiv de autori români,
cărora li s-au alăturat şi unii străini precum Hans Born (senior Fellow al DCAF Geneva), Diego
Checa Hidalgo (cercetător la Institutul Universitar pentru Studierea Păcii şi Conflictelor din
Granada – Spania), Annemarie Peen Rodt (cercetător la Universitatea din Nottingham) şi Stefan
Wolff (profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Nottingham) şi o amintim aici doar ca
exemplu, fără a mai stărui asupra conţinutului său, întrucât nu avem dubii că este bine cunoscută.
Ne rezumăm doar să remarcăm cum, în continuarea ideii lucrării anterioare este pusă în evidenţă
teza păcii democratice, de realizare a „comunităţii de securitate” prin cooperare, prezentă în
discursul NATO ca necesitate a democraţiilor occidentale „... pentru a deveni, prin cooperare, mai
puternice şi pentru a dezvolta un climat internaţional mai paşnic”27. În plus, prin această lucrare este
pusă în valoare contextualizarea pentru analiza şi studiile de securitate şi se susţine importanţa
politicii de securitate naţională, ca domeniu al politicilor publice.
Tot de pe tărâm românesc merită să amintim, din cea de-a doua categorie de preocupări,
efortul şi reuşita lui Ion Cândea, de asemenea, citat de mai multe ori. Meritul său este remarcabil
pentru modul de tratare a determinărilor epistemologice ale studiului războiului şi păcii la început
de mileniu, de promovare a aplicaţiilor teoriei sistemelor complexe, precum şi de examinare a
dinamicii pace-război în relaţiile internaţionale. Este remarcabilă, de asemenea, pledoaria sa în
favoarea teoriei păcii şi statutului său antologic şi epistemologic.
Pentru tema comunicării noastre, menţionăm utilitatea cărţii sale în aplicarea teoriei
sistemelor complexe în relaţiile internaţionale, îndeosebi asupra corelaţiei pace-război şi ordinea
socială, care permite pătrunderea în intimitatea problematicii conflictului şi cooperării între indivizi,
până la a proiecta pacea ca proces de învăţare. De asemenea, subliniem contribuţia sa deosebită la
descifrarea dilemelor securităţii, în cele trei forme: prima inconsistenţa distincţiei dintre ofensiv şi
defensiv; a doua – distrugerea mutual asigurată; a treia – globalizarea şi securitatea reflexivă.
În fine, mai trebuie să semnalăm că îndeosebi din primii ani ai actualului secol s-au extins şi
intensificat dialoguri de securitate, pe de o parte ca demersuri critice privind securitatea în Europa,
iar pe de altă parte ca o matrice interactivă între comunităţi ştiinţifice şi cele exterioare lor (foruri
politice, făuritorii politicilor, analişti, jurnalişti, cetăţeni), urmând ca securitatea, în general, dar
îndeosebi cea prin cooperare să fie o coproducţie dintre oameni de ştiinţă, teoreticieni, analişti şi
decidenţi politici şi strategi.
Printre exemplele din acest domeniu putem aminti apariţia a încă două noi şcoli de securitate
una la Paris şi cealaltă la Aberystwyth, pe lângă cea mai veche de la Copenhaga, precum şi
activitatea CASE 28 . Dialogul prin demersuri critice privind securitatea în Europa se bazează pe
unele inovaţii importante aduse în ultimele două decenii în analiza şi evaluarea securităţii Europene
(cu contribuţia deosebită a lui Ole Waever) se doreşte o activitate colectivă deschisă,
instituţionalizată prin cele trei şcoli de specialitate, dar şi o activitate în reţea, cu participarea
savanţilor. Eforturile se ghidează după o agendă distinctă de cercetare Europeană, iar rezultatele lor
vor fi publice (tipărite pentru public), reunind savanţii într-o reţea în care, chiar dacă au anumite
păreri diferite, totuşi împărtăşesc o perspectivă comună, se exprimă într-o voce colectivă şi au
dorinţa să întrerupă dinamica cercetărilor individuale, mai ales pe cele din domeniul studiilor de
securitate, tradiţional dominate de SUA. Un prim pas, în acest sens, este apariţia Manifestului
CASE29 publicat după Conferinţa de la Paris din 2005.
26

Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coord.), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese,
Editura Polirom, Iaşi 2007.
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Ibidem, p. 69.
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Colectivul Demersurilor Critice Privind Securitatea în Europa, iniţiat la Paris în iunie 2005 pentru a reuni pe toţi cei
ce sunt interesaţi de schimbarea peisajului teoretic al securităţii în Europa. Iniţiativa a fost puternic inspirată de lucrarea
lui De Waever (2004) „Aberystwyth, Paris, Copennagen: noi şcoli privind teoria securităţii şi originile lor între centru şi
periferie”.
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Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifeste, SAGE Publications, 2006 (la:
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Se poate concluziona că premisele făuririi şi afirmării unei culturi viabile a securităţii sunt
mai mult decât promiţătoare, iar securitatea prin cooperare se conturează tot mai puternic, nu numai
în practica politico-strategică şi diplomatică din relaţiile internaţionale, ci şi în plan teoreticoştiinţific, prin cooperarea tot mai intensă între mediul academic universitar şi celelalte comunităţi
neştiinţifice, îndeosebi publice şi mass-media.
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FENOMENUL OUTSOURCING ŞI CONCRETIZAREA LUI ÎN ACŢIUNI MILITARE
Alexandru BARBĂSURĂ*
What is an international alliance to do when a war it’s committed to has become so unpopular in member
states, it can’t get their governments to supply necessary equipment? The 21st Century answer: outsource it. NATO is
planning on outsourcing air support for southern Afganistan, an area of some of the most intense fighting. But, what do
we know about that issue? Using the principle „do only what you do best, and pay someone else to do the rest”1, the US
has pioneered wide-scale military outsourcing as a force multiplier, and not only.

Outsourcing – repere teoretice
Din punctul de vedere al managementului organizaţiilor, există mai multe definiţii ale
externalizării, denumită şi outsourcing. În această abordare voi face referire la două dintre ele.
Prima definiţie afirmă că „externalizarea se referă la delegarea unor sarcini sau obiective unor
segmente organizaţionale aparţinând unor entităţi externe, care oferă un raport preţ calitate mai
bun sau deţin expertiză în domenii specializate”2. Într-o altă accepţiune, outsourcing-ul poate fi
definit ca „utilizarea strategică a unor resurse externe pentru desfăşurarea unor activităţi care, în
mod tradiţional, sunt efectuate cu personal şi resurse interne”3. Există multe motive pentru care
organizaţiile îşi externalizează unele din sarcini, dar cel mai evident dintre ele pare a fi economia de
resurse financiare. Multe din companiile care furnizează servicii sunt în măsură să efectueze sarcina
de calitate şi pentru o sumă considerabil scăzută, atât pentru faptul că nu trebuie să împartă un
beneficiu cu lucrătorii (fiind doar prestatoare de servicii), cât şi pentru faptul că nu trebuie să ţină
cont de o mulţime de cheltuieli adiţionale.
Externalizarea permite, de asemenea, organizaţiilor – şi folosesc termenul de organizaţie în
loc de companie pentru că ne referim la armată ca instituţie – să-şi concentreze eforturile asupra
domeniului de expertiză şi nu să-şi disipeze eforturile în acoperirea unor detalii de care pot avea
grijă persoane specializate din exteriorul organizaţiei. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a
resurselor şi eforturilor va fi folosită pentru problemele importante şi de esenţă ale organizaţiei. Pe
de altă parte, companiile specializate care desfăşoară activităţile externalizate sunt de cele mai
multe ori profilate, au dotări de vârf şi acces la noi tehnologii pe care o organizaţie nu şi-ar permite
să o cumpere.
Externalizarea nu este un concept de o noutate absolută. Companiile au închiriat întotdeauna
servicii din exterior pentru diverse tipuri de operaţiuni interne, tocmai în scopul de a face faţă unor
sarcini pe care nu le-ar fi putut realiza pe cont propriu. Diferenţa între simpla „subcontractare” a
unor resurse şi outsourcing constă în faptul că outsourcing-ul implică o restructurare mult mai
eficientă a unor anumite activităţi, folosind parteneriate externe cu firme care au competenţe
necesare.
Fenomenul de externalizare a serviciilor în domeniul securităţii a luat amploare la începutul
anilor 1990, impulsionat de existenţa a trei situaţii favorizante – sfârşitul Războiului Rece şi vidul
produs pe piaţa securităţii, transformarea naturii războiului şi amplificarea privatizării. Armatele
profesioniste naţionale şi-au redus efectivele şi devin din ce în ce mai puţin numeroase chiar dacă,
în acelaşi timp, instabilitatea globală a crescut4 . În schimb, în timp ce, într-o lume în continuă
dezvoltare, războiul devine ,,murdar” – amplificând cererea de servicii militare profesioniste şi
competente – cele mai avansate forţe armate sunt din ce în ce mai mult dependente de tehnologii
*
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Între 1987 şi 1996, numărul indivizilor înrolaţi în armatele naţionale din întreaga lume a scăzut la aproximativ 6
milioane. Spearin, Christopher - ”Private security companies and humanitarians: a corporate solution to securing
humanitarian spaces?”, International Peacekeeping, vol. 8, nr. 1 (2001), pp. 27–28.
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avansate care, deseori, sunt comercializate, operate şi întreţinute de firme private. În cele din urmă,
procesul este forţat de un impuls ideologic în direcţia privatizării şi externalizării serviciilor, în care
multe din instituţiile care au aparţinut statului - şcoli, penitenciare, forţe de ordine publică – sunt
scoase la licitaţie. Această situaţie creează un nou context şi o cerere pentru consolidarea unei
industrii militare privatizate. Este important de subliniat că, în acelaşi timp, apar schimbări care
intenţionează să contrabalanseze evoluţia acestor forţe.
Industria securităţii privatizate este tot atât de diversificată, cât este de diversă externalizarea
comercială, motiv pentru care nu toate firmele militare sunt asemănătoare şi nu oferă aceleaşi
servicii. Industria privată de securitate îşi împarte activitatea în trei mari sectoare:
• Firme care furnizează servicii militare, cunoscute uzual sub numele de ,,companii
militare private” – acronimul PMC, ori ca ,,firme private de securitate” – PSC şi care oferă
clienţilor asistenţă militară tactică, care poate include desfăşurarea de activităţi în prima linie a
dispozitivului de luptă. Exemplul clasic pentru acest tip de servicii îl constituie firma ”Executive
Outcome”, companie condusă şi compusă din soldaţii fostului apartheid, care au desfăşurat acţiuni
de luptă în Angola, Congo şi Sierra Leone. În ultima vreme, anumite studii susţin posibilitatea
încredinţării misiunilor de menţinere a păcii sub egida ONU unor astfel de firme, argumentând că
acestea sunt în măsură să gestioneze mult mai eficient decât căştile albastre din armatele unor ţări
slab dezvoltate desfăşurarea unor evenimente.
• Firme de consultanţă militară, formate din ofiţeri şi subofiţeri în rezervă, care
furnizează consultanţă strategică şi desfăşoară antrenamente pentru clienţii care doresc să-şi
transforme organizaţiile. Ei pot să-şi sprijine clienţii în transformarea radicală a capabilităţilor
militare. Un exemplu din România îl constituie firma ”Cubic Corporation” (înfiinţată în 1951) prin
”Cubic Defense Group”5. Începând cu anul 2001, aceasta a fost prezentă şi a sprijinit Guvernul
României în modernizarea armatei şi în eforturile de accedere în NATO (România a fost invitată să
intre în NATO în noiembrie 2002 – Cubic prezentând această realizare pe situl companiei ca pe o
reuşită a consilierii). Iniţiativa de restructurare a Forţelor Armate Române a reprezentat pentru
Cubic şi importantul nostru aliat – SUA, pe de o parte şi România, pe de altă parte, un parteneriat
major, concretizat într-un Plan Cadru de Restructurare complet integrat. Toate zonele
organizaţionale şi operaţionale au fost şi sunt continuu analizate de echipele mixte Cubic-române.
Pe baza observaţiilor sunt formulate soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii, schimbările ce trebuie
operate pentru atingerea unui înalt nivel de interoperabilitate, implementarea standardelor NATO,
folosirea eficientă a resurselor avute la dispoziţie. Un alt exemplu îl constituie firma MPRI
(Military Professional Resources Incorporated), care a participat la transformarea slab antrenatei şi
slab dotatei miliţii a Croaţiei într-o armată stil NATO care a desfăşurat cu succes în 1995
”Operation Storm”6.
• Firme de sprijin pentru armată care operează contracte de multe miliarde de dolari
pentru furnizarea logisticii, intelligence-ului şi serviciilor de mentenanţă forţelor armate. Într-o eră a
reducerilor de efective, acestea permit militarilor să-şi concentreze energiile pentru lupta efectivă şi,
de asemenea, să reducă sensibil reţinerile politice în legătură cu mobilizarea de noi forţe. Exemplu
am putea da companii cum ar fi cea a vicepreşedintelui Richard B. Cheney – Halliburton, prin
firma-satelit Kellogg, Brown & Root (KBR), care furnizează în prezent logistica pentru orice
dislocare majoră de trupe ale SUA7.
Încercând să concluzionăm, reţinem o posibilă definiţie a entităţilor externe concepute
pentru a îndeplini sarcini în domeniul securităţii. Companiile private de securitate sunt corporaţii pe
acţiuni care oferă contracost următoarele servicii: analize de risc, antrenarea forţelor locale, paza
5
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înarmată a unor locaţii, transportul de valori, servicii intelligence, securizarea locurilor de muncă
sau a unor clădiri, aprovizionarea în zone de conflict, procurarea de armament, personal calificat,
suport armat, suport aerian, suport logistic, asigurarea securităţii maritime, asigurarea securităţii
cibernetice, distrugeri de armamente şi muniţii, administrarea de puşcării, supraveghere, servicii
PsyOps, propagandă tactică, operaţii sub acoperire, pază de corp, investigaţii ş.a. Ele operează pe
piaţa liberă, lucrează pentru mai mulţi angajatori odată şi îşi fac reclamă profesionalismului lor.
Companiile îşi conduc proiectele nu cu angajaţi permanenţi, ci cu indivizi selecţionaţi dintr-o vastă
bază de date cu ex-militari sau cu foşti angajaţi din zona impunerii legalităţii. Aceste baze de date
conţin informaţii despre experienţa şi specializarea fiecăruia, astfel încât companiile să poată
încadra pe fiecare post solicitat personal calificat cu un domeniu de expertiză cât mai aproape de
specificul misiunii ce va trebui să fie executată. Indivizii pot apărea în mai multe baze de date, se
pot muta uşor de la un contract (şi o companie) la următoarea, se pot angaja şi ca independenţi
atunci când nu sunt sub un alt contract.
Istoricul folosirii „specialiştilor” în acţiunile militare8
Angajarea de ”specialişti străini” pentru a purta războaie este o metodă la fel de veche ca şi
războiul însuşi. Aproape fiecare imperiu din trecut, de la cel egiptean la cel victorian - britanic, a
angajat într-o formă sau alta trupe străine. Legendele populare, baladele, istorisirile din aproape
fiecare perioada abundă în detalii despre acest subiect. În unele perioade, ”întreprinzătorii” privaţi
cunoscuţi în limbajul comun ca mercenari, erau străini angajaţi individual şi introduşi în luptă
pentru a reprezenta interesele celui ce plătea mai mult. În alte perioade istorice ei pot fi găsiţi
organizaţi în grupuri mai mult sau mai puţin eterogene. În ambele situaţii, însă, ceea ce-i motiva era
profitul obţinut din victoria în luptă.
S-a discutat mult referitor la monopolul statului asupra violenţei9 . Dar dacă cercetăm în
istorie, acest monopol a fost mai degrabă o excepţie decât o regulă. De fapt, având în vedere că
statul ca unitate de conducere socială, apare în ultimii 400 de ani, violenţa nonstatală a fost cea care
a dominat sistemul internaţional în trecut.
Se pare că oameni specializaţi să lupte au apărut în istoria omenirii odată cu prima diviziune
socială a muncii. Constanţa existenţei conflictului în orice societate umană presupune şi prezenţa
unor specialişti care-şi câştigă cele necesare traiului valorificându-şi abilităţile în folosirea cu
eficienţă a forţei. Iar aceste deprinderi puteau fi exploatate local sau în orice altă parte a lumii,
oriunde erau bine plătiţi. În consecinţă, soldaţii angajaţi să lupte contracost sunt o prezenţă
universală în întreaga istorie socială şi politică a războiului organizat.
Cea mai veche referire istorică oficială despre includerea luptătorilor străini într-o armată
datează de pe vremea regelui Shulgi din Ur (2094 – 2947 î.Hr.), iar cea mai veche relatare a unei
bătălii este cea de la Kadesh (1294 î.Hr.), în care faraonul Ramses al II-lea a folosit luptători
numibieni în confruntarea cu hitiţii. Întreaga istorie antică abundă de exemple şi povestiri
referitoare la folosirea unor trupe străine. Chiar şi Biblia relatează despre faptul că pentru vânarea
israelienilor în afara Egiptului faraonul a folosit o armată care includea străini angajaţi, iar David şi
ai lui (care fugeau de Saul) au folosit armata filistenilor condusă de Achish.
Datorită acestor alianţe tymocratice au început să apară o serie de forţe specializate în
anumite domenii ale războiului foarte preţuite de armatele locale cărora le lipseau astfel de abilităţi.
Dezvoltarea lor a continuat în timpul ascensiunii greceşti şi chiar a celei romane. Cu excepţia
câtorva oraşe-cetăţi, cum ar fi Sparta, care se bazau pe armata formată din cetăţeni, era o practică
generală pentru armatele Greciei antice de a-şi completa forţele cu specialişti veniţi din afară. Cele
8
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mai renumite dintre acestea aveau în compunere aruncători (cu praştia) cretani, hopliţi din Siracuza
şi cavalerie tesaliană. De asemenea, câteva unităţi navale angajate de Atena i-au reprezentat
interesele în Războiul Persan. Lista continuă cu macedonenii care şi-au demonstrat măiestria
armelor luptând în Războiul Peloponesian (431 – 404 î.Hr.) pentru multe oraşe-state greceşti. Iar
după aceea, sub comanda regelui Filip, şi-au înfrânt vechii clienţi în următorul război. La sfârşitul
cuceririi Imperiului Persan (336 î.Hr.), armata lui Alexandru cel Mare, fiul lui Filip, s-a transformat
dintr-o armată predominant macedoneană într-o forţă constituită cu predilecţie din soldaţi angajaţi.
El a folosit şi o flotă formată din 224 de vase, contractată de la fenicieni.
Deşi Roma timpurie era renumită prin armata sa formată din cetăţeni, ea s-a bazat foarte
mult pe mercenari. Chiar şi în perioada Republicii, Roma se baza pe completarea armatei prin
angajarea de unităţi specializate, mai ales de arcaşi şi cavalerie. Aceste unităţi erau compuse din
luptători selecţionaţi din zonele slab dezvoltate ale lumii antice. De exemplu, în timpul Războaielor
Punice, Roma avea în compunere subunităţi formate din numibieni, gali, iberici, cretani, toţi
angajaţi în schimbul unor sume de bani. Odată ce imperiul creştea, misiunile armatei romane se
diversificau şi îşi extindeau aria de responsabilitate, iar recrutarea cetăţenilor nativi romani devenea
din ce în ce mai greu de realizat, în aşa fel încât la sfârşitul secolului III al erei noastre, armata
imperială era mai mult germanică decât romană.
Folosirea angajării soldaţilor a continuat şi în Evul Mediu, suplimentând sistemul feudal
existent în Europa la acea vreme de îndeplinire a responsabilităţilor militare de către supuşi, dar
oricum folosirea pe scară largă a forţelor mercenare devine efectivă în Evul Mediu Târziu, secolele
XIV şi XV, o dată cu declinul sistemului feudal. Crearea ”Companiilor Libere” (termen derivat din
”con pane” – care desemna pâinea pe care membrii acestor grupuri o primeau în schimbul
serviciilor prestate), cel mai des un amestec pan-european de indivizi care slujiseră anterior în
armatele feudale, îşi are originea într-un sistem feudal de adoptare a plăţii ”taxei de scut” 10 .
Folosirea acestei taxe a favorizat, mai degrabă, angajarea unei forţe de mercenari decât pentru
constituirea (şi astfel privarea comunităţii de mâna de lucru şi, mai târziu de plătitorii de taxe) unei
miliţii locale11.
În urma încetării ostilităţilor, o mare parte din aceste companii, în prealabil implicate în
generarea sau întreţinerea conflictului, au refuzat să depună armele. Fără rădăcini feudale sau
naţionaliste (concept aproape necunoscut la acea vreme), ei bântuiau prin toată Europa în căutarea
celui mai profitabil angajator, luptând chiar şi împotriva armatelor ”regulate” (în realitate puternic
întărite cu mercenari, dar sub controlul statului şi nu al unui pirat). Creşterea ofertei de mercenari
elveţieni, apoi recrutarea de forţe mercenare germane din secolele XV şi XVI, au determinat
ascensiunea dorinţei de exploatare a pieţei europene de mercenari extraordinar de profitabile care a
înflorit pe ruinele feudalismului.
Punctul de răscruce în folosirea la scară a armatelor de mercenari a fost Războiul de treizeci
de ani (1618 – 1648) care a fost urmat de Pacea de la Westfalia. Apariţia statelor naţionale
coroborată cu dezvoltarea pe scară largă armamentului de foc, în special a artileriei, conduce la
marginalizarea rapidă a ”armatelor private” ca forţă principală a monarhiilor europene 12 .
Dezvoltarea industrială pe continent şi în special în Apusul Europei va duce la crearea armatelor
naţionale, echipate şi întreţinute exclusiv de stat astfel că, în secolul XVIII vom întâlni mercenari în
număr mare în special în conflictele extraeuropene (Războiul de şapte ani 1756-1763 pe continentul
10
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niciodată nu va fi stabil sau sigur, pentru că ei sunt egoişti, ambiţioşi, fără disciplină, fără credinţă, mândri printre
prieteni, laşi în faţa inamicului, ei nu au frică de Dumnezeu şi nu sunt loiali oamenilor” scrie Machiavelli în Principele.
Machiavelli, Niccolo ”The Prince”, Ed. Penguin Press, Londra, 1968, p. 77.
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Nord American, Războiul de independenţă al SUA – 1776). De atunci şi până în zilele noastre,
grupurile de războinici cu contract vor fi folosiţi punctual, în grupuri mici, pentru perioade de timp
limitate şi scopuri bine de finite (de exemplu, protejarea rutelor de transport a companiilor
englezeşti, în special în Africa).
În concluzie, istoria confruntărilor armate, încă de pe vremea grecilor şi romanilor antici, au
fost indisolubil legate de existenţa unor indivizi care îşi ofereau serviciile în luptă pentru cei care
aveau nevoie de ele13. Exemplele care susţin această afirmaţie: recrutarea şi folosirea în Imperiul
Grec şi în cel Roman de unităţi angajate; Companiile libere folosite în timpul Războiului de o sută
de ani; Condotierii italieni; Scoţienii în secolul al XVIII-lea în Rusia; regimentele hessiene14 din
Războiul de independenţă american; unităţile de mercenari elveţiene care includ şi Garda Elveţiană,
cea care păzeşte şi în zilele noastre Vaticanul; Companiile Indiei de Est olandeze şi englezeşti.
Actualitatea fenomenului externalizării în domeniul securităţii
În 1967, un fost colonel britanic, Sir David Stirling, fondatorul Serviciului Aerian
Special britanic (SAS), a pus bazele companiei denumite ”Watch Guard International”.
Folosind personal selectat mai ales din foştii militari SAS, unul dintre primele contracte pe
care amintita companie l-a derulat a fost antrenarea soldaţilor din sultanatele Golfului
Persic 15 . De la aceste începuturi timide, Companiile Militare Private (PMC) s-au înmulţit în
progresie, acoperind în principiu toate sectoarele care, de obicei, erau deservite de armata de stat
profesionistă. În zilele noastre nu este de loc neobişnuit să vezi contractori privaţi întreţinând,
reparând sau chiar operând sisteme de arme extrem de complexe cum ar fi bombardierele strategice
B2, rachetele Patriot, navele de luptă cu propulsie nucleară, aparatul de zbor Global Hawk cu
multitudinea lui de senzori. De fapt, mulţi experţi au susţinut că ar fi probabil imposibil pentru
armata SUA să desfăşoare operaţii militare majore oriunde pe glob fără sprijinul numeroşilor
contractori, cei care menţin aproximativ 28% din întregul sistem de armamente16. Pe glob acum
fiinţează mai multe sute de Companii Militare Private care operează în aproape 100 de ţări17.
După cum prezenta în 2005 Donald Rumsfeld, fostul secretar al apărării18, preşedintelui şi
congresului SUA, strategia naţională a apărării, principala provocare a gestionării forţei o
reprezenta menţinerea calităţii şi standardelor înalte, reconfigurarea forţei viitorului precum şi
dezvoltarea şi susţinerea stării generale de pregătire pentru luptă a forţei, cu costuri rezonabile.
Toate acestea conduc la concluzia iminentă a necesităţii externalizărilor viitoare. În schimbările ce
trebuie făcute la nivel tactic şi operaţional, trebuie avut în vedere mediul specific în asociere cu
protejarea forţei, asigurarea intelligence-ului, supravegherii şi recunoaşterilor, de asemenea şi
pentru a proiecta, construi şi susţine o forţă operaţională expediţionară. În acest sens, sarcinile
personalului militar trebuie regândite şi reduse la ceea ce este esenţial pentru câmpul de operaţii, iar
în acest caz trebuie angajaţi mai mulţi civili şi contractori care să ”elibereze de sarcini militarii
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Cap. 2, “Privatized Military History” în Peter Singer, ”Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military
Industry” ,Ithaca, Ed. Cornell University Press, NY. 2003.
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Termenul Hessian face referire la locuitorii statului german Hesse. În domeniul nostru de referinţă, desemnează
regimentele germane din secolul XVIII aflate în serviciul Imperiului Britanic care au luptat împotriva coloniştilor
americani pe timpul Războiului de independenţă. http://en.wikipedia.org/wiki/Hessian
15
Misiunea Companiei WatchGuard a fost atât de a antrena gărzile palatului şi unităţile forţelor speciale cât şi de a
sprijini operaţiile militare desfăşurate împotriva rebelilor şi dizidenţilor. Vezi O’Brien, Kevin A. „PMCs, myths and
mercenaries: The debate on private military companies” Royal United Service Institute Journal, februarie 2000.
16
Wither, James, “Expeditionary Forces for Post Modern Europe: Will European Military Weakness Provide an
Opportunity for the New Condottieri?” Conflict Studies Research Centre, Ianuarie 2005, p. 5, Yeoman, Barry “Soldiers
of Good Fortune”, Mother Jones Journal, mai/iunie 2003 şi Spearin, C. “The Emperor’s Leased Clothes: Military
Contractors and their Implications in Combating International Terrorism.” International Politics, Vol. 41, Nr. 2 (2004),
p. 255.
17
Singer, P.W. “Peacekeepers, Inc.” Policy Review, Nr.119.
18
Donald Rumsfeld a fost al 13-lea Secretar de Stat pentru Apărare al SUA sub administraţia Ford şi al 21-lea Secretar
de Stat pentru Apărare al SUA sub administraţia Bush. În urma demisiei prezentate a fost înlocuit la 18 decembrie 2006
de Robert Gates.
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pentru a permite acestora să se concentreze asupra sarcinilor specific militare”19. În altă ordine de
idei, această situaţie este un răspuns la creşterea costurilor necesare recrutării şi instruirii de
personal militar nou. În orice moment sunt mii de soldaţi aflaţi în procesul de instruire care nu sunt
gata pentru război şi care, de cele mai multe ori, nu pot fi dislocaţi acolo unde este nevoie de ei. Mai
mult, toate aceste forţe care nu pot fi folosite consumă resurse semnificative. Conform părerii lui
Rumsfeld, măsurile ce se aplică au drept scop să amplifice starea de pregătire pentru luptă a forţei,
să schimbe direcţia eforturilor şi a resurselor ”de la birocraţie către câmpul de luptă” 20 . Dar
priorităţile s-au schimbat şi, în pofida afirmaţiei fostului secretar pentru apărare conform căreia
Pentagonul va externaliza totul ,mai puţin sarcinile militare principale, acum contractorii militari
îndeplinesc şi multe dintre aceste sarcini.
Contractorii furnizează astfel serviciile esenţiale în misiunile de menţinere a păcii, de
consiliere a poliţiei civile în instruirea militarilor recruţi şi a forţelor de poliţie. Războiul împotriva
terorismului a făcut să crească importanţa serviciilor de informaţii, pe care contractorii le furnizează
cu rapiditate. Aşa cum a demonstrat şi conflictul din Irak, multe dintre responsabilităţile militare
care nu pot fi tehnic considerate sarcini esenţiale pentru armată devin, în mijlocul războiului, sursă
de activitate pentru contractori.
Raportul Biroului de Contabilitate Generală (GAO) al SUA referitor la operaţiile militare
desfăşurate sub patronatul Departamentului Apărării menţionează că, începând cu primul Război
din Golf (1991), sunt folosiţi pe scară largă contractori militari în toate operaţiile militare majore,
inclusiv pentru misiunile de menţinere a păcii şi de asistenţă umanitară din Somalia, Haiti, Bosnia,
Kosovo şi Afganistan. Creşterea semnificativă a folosirii contractorilor de către Departamentul
Apărării este rezultatul reducerilor succesive a dimensiunilor armatei combinată cu o creştere a
numărului operaţiilor şi misiunilor iniţiate, dacă ar fi să nu luăm în calcul şi creşterea complexităţii
sistemelor de armamente. În orice caz, nici măcar Departamentul Apărării nu cunoaşte în totalitate
suportul acordat de contractori forţelor dislocate în teatrele de operaţii, nu există o supraveghere a
dimensiunilor acestor contracte. Având în vedere situaţia instabilă din Irak şi luând în considerare
schimbările în strategia şi tactica operaţiilor putem înţelege de ce multe contracte sunt prelungite,
amânate sau extinse, sau de ce, multe contracte sunt semnate înainte de a fi definite în totalitate, din
cauza incertitudinilor de la începutul ostilităţilor. De asemenea, aceste contacte nu pot fixa nici
numărul de personal implicat şi nici totalitatea activităţilor ce vor fi desfăşurate. Companiile care au
responsabilităţi multiple îşi pot schimba priorităţile de la zi la zi şi pot folosi un număr diferit de
angajaţi în funcţie de sarcina ce trebuie îndeplinită. Contractorii militari privaţi îşi au propria
agendă de activităţi care poate fi diferită de cea a Departamentului Apărării.
Conform raportului GAO corespunzător anului 2006, contractorii militari privaţi furnizează
forţelor SUA dislocate în teatrele de operaţii ”servicii de comunicaţii; interpreţi care însoţesc
patrulele militare; susţinerea de bază a operaţiilor (ex. cazarea, hrănirea efectivelor); întreţinerea
sistemelor de armamente; analiza informaţiilor; o mare varietate de activităţi conexe. Mulţi din
aceşti contractori trăiesc şi muncesc cot la cot cu militarii pe care-i deservesc şi împart cu aceştia
aceleaşi riscuri şi privaţiuni.” În acelaşi raport se estimează că numai armata terestră a SUA, fără a
lua în considerare contractorii marinei sau ai forţelor aeriene, lucrează cu un număr de aproximativ
60.000 de contractori care sprijină forţele dislocate în Asia de sud-vest. Ritmul de dezvoltare este
ameţitor dacă luăm în considerare faptul că în conflictul din 1991 au fost folosiţi 9.200 de
contractori.
În acelaşi timp, se estimează că 30% din serviciile esenţiale de securitate din Orientul
Mijlociu sunt îndeplinite de civili înarmaţi care participă la proiectele de reconstrucţie, escortează
convoaie în zone ostile, apără locaţii strategice şi personalităţi oficiale publice, cum ar fi, de
exemplu, preşedintele Hamid Karzai, care este păzit de contractori privaţi21. În Irak sunt aproape
19

Rumsfeld, Donald H. (2005). Annual report to the president and the congress: National defense strategy. Department
of Defense United States of America, reeditat la 14 aprilie 2007, p. 57.
20
Rumsfeld, Donald H. (2005). Annual report to the president and the congress: National defense strategy. Department
of Defense United States of America, reeditat la 14 aprilie 2007, p.62.
21
Cohen, Michael C. şi Küpçü, Maria F. - ”Privatizing Foreign Policy”. World Policy Journal, nr. 22 (3), 2005.
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20.000 de angajaţi de la 60 de companii diferite care desfăşoară misiuni de securitate şi alţi 50.000
– 70.000 de civili neînarmaţi care îşi desfăşoară activitatea în diferite servicii de sprijin pentru
armată, de la spălarea lenjeriei la activităţi de construcţii 22 . Pentru a putea avea imaginea de
ansamblu a dimensiunilor folosirii contractorilor, menţionez că cei 20.000 de contractori militari
care desfăşoară acţiuni în Irak echivalează cu o întreagă divizie a armatei SUA. În precedentul
Război din Golf raportul personal militar versus contractori privaţi era de 50 la 1. Referitor la
perioada actuală apar mai multe variante de proporţii pentru Irak, de la 15 militari la 1 contractor23
şi până la 7 la 124. Se vehiculează cifre care spun că aproximativ 700.000 de contractori desfăşoară
pentru Pentagon diferite tipuri de activităţi în sprijinul armatei. În ciuda situaţiei din zonă, mai mult
de 60 de Companii Militare Private îşi au sediul în Irak, au pagini web cu informaţii privind oferta
de servicii cu o plajă extrem de mare, de la servicii de relaţii publice până la asanarea terenurilor de
câmpurile de mine şi muniţiile neexplodate.
În final, este important să menţionăm şi sprijinul politic sau acceptarea tacită pe care o are
această tendinţă de privatizare a securităţii. Pentru că, poate nu tocmai întâmplător – partidul lui
Rumsfeld fiind cel care controlează astăzi fluxul evenimentelor din acest sector – câteva din aceste
companii se constituie în sponsorii campaniilor electorale. Un sigur exemplu: între 1990 şi 2002,
KBR a donat suma de 2.379.792 $ în contribuţii politice aproape exclusiv Republicanilor. Iar în
anul 2002, contribuţia la diferitele activităţi Republicane a fost de 120.784 $25. Nu putem să facem
nici o estimare referitor la aceste sume, perfect legale de altfel. Dar, cu siguranţă, evoluţia acestui
fenomen nu va fi frânată din raţiuni politice, chiar dacă există o serie întreagă de inconveniente şi
deficienţe de ordin executiv.
NATO şi fenomenul externalizării securităţii
La sfârşitul rivalităţii bipolare, moment al amplificării fenomenului privatizării securităţii,
discutăm de o alianţă statică, defensivă şi reactivă. Progresiv, NATO şi-a modificat percepţia asupra
securităţii, rolul său, mai bine zis, al forţelor sale armate, a fost extins prin participarea la misiuni în
sprijinul păcii, a dezvoltat relaţiile cu ţările din afara organizaţiei şi a acceptat ulterior noi membri.
Evenimentele din anii `90 (conflictele din Balcani, procesul de extindere) au dovedit că NATO este
o organizaţie flexibilă, care se adaptează evoluţiilor mediului de securitate. Începea atunci procesul
de ”globalizare” al NATO, ca răspuns la globalizarea riscurilor, într-o lume în care insecuritatea nu
mai este definită în parametrii geografici teritoriali. Astfel, NATO a evoluat de la imperativul ”out
of area or out of business” până la ambiţia sa actuală de a acţiona acolo unde este nevoie26.
Inevitabilă din punct de vedere strategic, globalizarea NATO exercită presiuni asupra
coeziunii aliate. De aceea, în prezent, procesul de transformare din cadrul NATO presupune
îmbinarea a două dimensiuni: politică şi militară. NATO nu reprezintă doar un furnizor de trupe, ci
un forum de dezbateri strategice robuste. Afirmarea NATO nu numai ca structură şi forţă motrice
dedicată acţiunii comune, ci şi ca forum de dezbateri constructive şi eficiente, ca bază a construcţiei
consensului reprezintă, în sine, baza întregului proces de transformare şi adaptare a Alianţei.
Cu toate că procesul de privatizare a securităţii , proces concomitent cu transformarea
NATO, cunoaşte o ascensiune fără precedent, pentru alianţa Nord-Atlantică el este la faza de
definire conceptuală. Importanţa colaborării efective dintre sectorul afacerilor şi guverne – factor
critic în conceperea şi implementarea cu succes a strategiilor globale de securitate – a fost
demonstrată pe timpul Forumului NATO asupra Afacerilor şi Securităţii desfăşurat la Berlin în
februarie 2004 şi subliniată la Istanbul în cadrul Forumului cu aceeaşi temă, urmat de Summit-ul
NATO al Şefilor de State şi Guverne din iunie 2004. Forumul s-a bucurat de prezenţa unor figuri
22
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reprezentative din domeniu care au discutat despre lupta internaţională împotriva terorismului,
despre detalii referitoare la cele mai importante aspecte cu care se confruntă guvernele pe de o parte
şi sectorul privat, pe de altă parte. Discuţiile au inclus tematici de genul securităţii şi
ciberterorismului, securităţii fizice şi protecţiei infrastructurii critice, a protecţiei NBCR şi a
contramăsurilor medicale.
Summit-ul de la Istanbul nu a putut, însă, realiza consensul cu privire la măsuri decisive de
implicare a Alianţei în lupta globală împotriva terorismului şi nici la angajarea sa în Irak, aşa cum
propusese preşedintele american George W. Bush. În schimb s-au decis măsuri de implicare extinsă
în Afganistan, în cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă de Securitate (ISAF), inclusiv punerea în
funcţiune a unor Echipe de Reconstrucţie Provincială (PRT). S-au luat, de asemenea, decizii pentru
oferirea de asistenţă guvernului irakian în domeniul pregătirii armatei şi a forţelor de securitate.
Nici în cadrul Summit-ului de la Riga nu a fost atinsă problematica privatizării securităţii şi
nici în Summitul de la Bucureşti nu se prefigurează discutarea unei astfel de teme. De fapt, se pare
că Alianţa Nord-Atlantică – organizaţie bazată pe comunitatea de valori şi interese care se
adaptează constant noilor riscuri şi ameninţări – rămâne principala structură de apărare colectivă
capabilă să garanteze securitatea democratică27. Iar în ceea ce priveşte externalizarea unor activităţi
din domeniul securităţii, fiecare stat membru are o poziţie şi o politică proprie.
Să ne concentrăm puţin atenţia în zona Afganistanului, unde NATO are dislocaţi peste
40.000 de militari, majoritatea în estul şi sudul ţării, zone afectate de atacurile talibane. Această
misiune este prima şi de cea mai mare anvergură operaţie militară în afara Europei. În octombrie
2006, NATO-ISAF a preluat comanda forţei militare internaţionale de la coaliţia condusă de SUA şi
între sarcinile cheie pe care le are sunt incluse sprijinirea guvernului afgan în extinderea autorităţii
în întreaga ţară, desfăşurarea, în cooperare cu forţele de securitate afgane, de operaţii pentru
asigurarea stabilităţii şi securităţii, sprijinirea formării armatei naţionale şi susţinerea programelor
guvernului afgan de dezarmare a grupurilor insurgente. Orientările politice şi coordonarea
misiunilor aparţine principalului forum de decizie din NATO, Consiliul Nord-Atlantic. Având la
bază orientările Consiliului, comanda şi controlul strategic sunt exercitate de cel mai înalt
comandament operaţional NATO, Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa (Supreme
Headquarters Allied Powers din Europa – SHAPE) situat la Mons, în Belgia.
Concomitent cu aceste structuri, o dată cu intrarea coaliţiei de forţe conduse de SUA în
Afganistan (din 2001), au pătruns şi contractorii privaţi de securitate. Actualmente se estimează că
sunt active şi coexistă un amestec de companii de securitate locale şi internaţionale ce numără între
18.500 şi 28.000 de indivizi. Ele oferă o gamă largă de servicii care includ paza unor locaţii sau
personalităţi, antrenament sau suport logistic pentru operaţiile militare. Cu aproape doi ani în urmă,
guvernul Afganistanului a iniţiat un proces legislativ de reglementare a activităţii acestui tip de
companii, dar nici până astăzi nu a apărut nimic palpabil. O mulţime de elemente ale proiectului
sunt încă într-o vie dezbatere, incluzând problemele procesului de acordare a licenţei pentru
desfăşurarea unor activităţi de acest tip, identificarea membrilor companiilor, folosirea
armamentului, precum şi dispoziţii generale pentru proprietari şi operatori.
Misiunile desfăşurate de contractori în Afganistan reprezintă un secret ştiut de toată lumea.
Toate misiunile umanitare, toate convoaiele cu ajutoare, toate ambasadele au nevoie de protecţie.
Cu toţii ştim că statele NATO nu au suficiente trupe în zonă, ori pentru că sunt confruntate cu alte
războaie sau probleme, ori pentru că se confruntă cu refuzul alegătorilor de acasă. Contractorii
privaţi de securitate ar trebui să acopere golul permiţând, spre exemplu, celor care lucrează în
Afganistan să-şi desfăşoare activităţile fără a fi răpiţi de talibani. Prezenţa altor contractori este
legată de construirea forţei interne şi antrenarea miliţiei sau militarilor din armata locală. Cu toate
acestea, lipsa de transparenţă contribuie la crearea unui haos între contractorii de securitate şi actorii
militari internaţionali (ISAF-NATO sau Forţele de Coaliţie), între angajaţii Companiilor Private de
securitate şi comunitatea internaţională civilă, între contractori şi grupurile înarmate ilegale, între
contractori şi forţele locale de securitate, şi lista ar putea continua. Per total, Companiile Private de
Securitate nu sunt bine văzute în Afganistan. Chiar dacă asigură securitatea clienţilor, ele nu ajută la
27
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îmbunătăţirea climatului general de securitate al populaţiei. Mai degrabă, populaţia locală
intervievată susţine că prezenţa acestora creează un climat de neîncredere şi chiar de insecuritate.
Au fost aduse câteva argumente în sprijinul afirmaţiei: legitimitatea acestora; armamentul greu pe
care aceştia îl folosesc de multe ori abuziv; comportamentul nepoliticos şi ”agresiv” faţă de
populaţia locală; bănuite legături dintre contractori şi infracţionalitatea din zonă; îngrijorarea că
resursele pentru reconstruirea Afganistanului, şi aşa puţine, sunt risipite de contractori, dacă e să
luăm în considerare costurile (ridicate) ale serviciilor. Cele mai multe din aceste teme de îngrijorare
îşi au izvorul în problemele inerente legate de insuficienta transparenţă, lipsa reglementărilor şi a
monitorizării inadecvate. Se pare că principala problemă în Afganistan, pentru a-i putea obliga pe
toţi să adopte o conduită corectă şi pentru a preveni abuzurile şi practica afacerilor ilegale, o
constituie reglementarea activităţilor companiilor private de securitate (şi aplicarea corespunzătoare
a reglementărilor).
În cooperare cu alte forţe naţionale şi internaţionale de securitate, prin intermediul ISAF,
NATO se află în situaţia de a juca un rol important în neutralizarea multora dintre ameninţările care
ar putea altfel să submineze perspectivele pentru normalizarea în zonă. Este adevărat că
responsabilitatea pentru asigurarea securităţii aparţine în ultimă instanţă guvernului Statului Islamic
de Tranziţie al Afganistanului, sprijinit de un ISAF condus de NATO, care creează mediul de
securitate necesar structurilor indigene de securitate pentru a-şi extinde în mod gradual influenţa în
întreaga ţară. Dar până în momentul în care ei vor fi capabili să facă acest lucru, NATO trebuie să
asigure resursele corespunzătoare pentru a putea realiza angajamentele pe care şi le-a asumat şi de
care depinde, într-o mare măsură, credibilitatea sa. Citând cele prezentate de Noah Shachtman în
Financial Times Deutschland, 28 NATO intenţionează să externalizeze sprijinul aerian din sudul
Afganistanului, zona cu cele mai intense lupte. În vara anului 2007 atât Germania, cât şi Franţa,
Turcia, Spania şi Grecia au declinat cererea NATO de a fi trimise mai multe elicoptere în lupta cu
talibanii. Necesarul pentru această acţiune militară – douăzeci de elicoptere – nu a fost obţinut
datorită opoziţiei ferme la dislocarea de noi trupe existentă în ţările membre. Oricum, aceasta ar fi
prima situaţie în care externalizarea ar fi folosită ca efect al opoziţiei populaţiei ţărilor membre la
acţiuni militare.
Perspectivele evoluţiei fenomenului externalizării în domeniul securităţii
Vrem sau nu, fenomenul externalizării în domeniul securităţii se va extinde şi în perioada
următoare. Am văzut pe parcursul prezentării care sunt argumentele. În acest proces, rolul statului este
de a asigura pentru cetăţenii lui securitatea ca stare de bine public. El trebuie să asigure acest drept în
egală măsură tuturor cetăţenilor, într-un mod în care sprijină drepturile omului şi principiile
democratice. Furnizorii de securitate privată sunt responsabili faţă de acţionarii şi proprietarii
companiilor lor şi, dacă nu sunt corect administraţi şi dirijaţi, ei se pot constitui într-un risc pentru
dezvoltarea unui stat democratic stabil sau pot submina democraţia deja consacrată şi instituţiile de
securitate responsabile.
Serviciile furnizate astăzi de companiile private din domeniul securităţii acoperă un larg
spectru de activităţi: orice, între oferta de trupe combatante şi servicii de pază privată la aeroporturi,
bănci sau persoane particulare. Deşi este recunoscut faptul că industria privată de securitate include un
număr de actori cheie pe care ar trebui să-i putem distinge între ei, în realitate, industria privată de
securitate include toţi actorii care furnizează securitatea sub contract şi pentru profit, indiferent dacă
este vorba de mercenariat, companii private militare sau companii private de securitate. Nu numai
guvernele sau indivizii înstăriţi contractează companiile private pentru a obţine securitate.
Organizaţiile internaţionale, agenţii de ajutor umanitar, companii internaţionale sau naţionale
angajează în diferite contexte geografice companii de securitate cu scopul de a-şi garanta siguranţa pe
timpul desfăşurării activităţilor. Sunt destul de frecvente acuzaţiile de proastă administrare sau de
legături neprofesioniste ori inadecvate între actorii de securitate privată şi partidele politice, grupurile
etnice sau paramilitare. Un caz mult discutat a fost incidentul de la închisoarea de la Abu Ghraib,
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acolo unde eşecul de a împiedica contractorii sau companiile responsabile de atrocităţi a făcut
înconjurul lumii. Mai mult, deseori companiile private de securitate înarmează grupuri numeroase de
indivizi – care pot fi neantrenaţi sau cu un trecut dubios – şi care deseori sunt lăsaţi să opereze
nesupravegheaţi dispozitive periculoase.
Există o acceptare generală a faptului că securitatea este un bun public, la fel ca educaţia,
sănătatea sau apa potabilă. Pentru a asigura folosirea corectă a securităţii privatizate este vital ca
statele să-şi dezvolte o legislaţie cuprinzătoare care să reglementeze şi să controleze activitatea
industriei de securitate privată. Deşi multe state au constituit cadrul legal de reglementarea a
sectorului privat de securitate, multora le lipsesc legile corespunzătore sau au legi şi regulamente cu
multe lacune. Statele trebuie să se asigure că sectorul securităţii private constituie subiectul
controlului democratic, în scopul de a asigura o bună administrare a securităţii concomitent cu
protecţia drepturilor omului.
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STRATEGIILE DE SECURITATE ALE PUTERILOR ACTUALE
Florian PERICLE ∗
"The only time lasting connection between the nations is the absence of oposide interests. "
Hans I. Margenthau

Transformările ce au avut loc în mediul strategic internaţional au determinat marile puteri
ale lumii să caute soluţii eficiente prin care să-şi protejeze interesele de securitate şi prosperitate
naţională. Analizând acţiunile şi luările de poziţie ale celor mai puternice dintre statele lumii, se
desprind câteva elemente ce pot fi apreciate că reprezintă priorităţi în secolul nostru.
Prima, este evitarea unui nou război major, cel puţin între marile puteri, deoarece interesele
vitale de securitate naţională ale acestora, ca de exemplu prosperitatea şi bunăstarea, nu numai la
nivelul naţiunilor, dar şi la nivel regional şi chiar mondial, ar fi puse în pericol.
A doua, dezvoltarea economică, va fi de importanţă vitală şi crescândă pentru
securitatea militară şi pentru poziţia fiecărei ţări în viitoarea ierarhie de putere a lumii.
A treia este piramida mondială a puterii, fără ca nici un hegemon să se impună la
nivel planetar, dar care trei-patru sau chiar mai multe puteri se vor situa pe poziţii relativ
apropiate, din punctul de vedere al puterii militare.
În lucrarea de faţă am selectat câteva particularităţi ale politicilor de securitate naţională
promovate de şase puteri ale lumii: SUA, Rusia, UE, China, Japonia şi Germania. Am urmărit
totodată să surprind motivaţiile şi complexul de factori interni şi internaţionali care determină,
influenţează şi modifică strategiile de securitate ale marilor puteri precum şi interdependenţele
dintre acestea.
Majoritatea analiştilor politici consideră că lumea este dominată de o singură superputere
militară - SUA şi patru superputeri economice: SUA, Japonia, China şi UE - al cărui vârf de lance
este Germania.
Peste tot am regăsit acelaşi factor comun care a determinat toate situaţiile de criză din
istoria omenirii: factorul economic.
I. Securitatea naţională în relaţiile internaţionale
Actualul mediu de securitate este influenţat de apariţia unor noi categorii de riscuri,
ameninţări şi pericole, îndeosebi de natură neconvenţională, având un caracter asimetric
(conflictele potenţiale, generate de lipsa accesului la unele resurse de valoare strategică, riscul unor
dezastre ecologice, provocate voit sau în mod accidental, amplificarea influenţei ideologice şi a
puterii unor reţele teroriste sau ale crimei organizate etc.). Pe de altă parte, pe fondul existenţei
unor interese comune ale unor state şi naţiuni, procesul de globalizare numără, printre efectele
sale, atât multiplicarea acţiunilor de cooperare şi conlucrare a ţărilor democratice pentru
realizarea unei ample coaliţii care să contracareze ameninţările legate de extinderea fenomenului
terorist, cât şi amplificarea solidarităţii internaţionale în faţa unor alte pericole şi ameninţări
asimetrice, de natură globală. Această tendinţă spre o solidaritate sporită este impusă, de
asemenea, şi de întărirea spiritului de apartenenţă la anumite zone de civilizaţie, fiind
favorizată de extinderea tehnologiilor performante, cu precădere în domeniul comunicaţiilor şi
informaticii, de unificarea unor spaţii economice şi monetare, de gradul tot mai înalt de
interdependenţă în funcţionarea de ansamblu a unor sisteme de producţie sau fmanciar-bancare.
Până în anii '80, conceptul de securitate avea un rol subsidiar în analizele geopolitice,
fiind dezvoltat cu precădere în domeniul militar, în cadrul studiilor geostrategice. Astfel, se pot
distinge două abordări care au dominat gândirea referitoare la problema securităţii naţionale,
până în anii '80:
* "securitatea ca un derivat al puterii" - abordare promovată de către Şcoala Realistă
∗
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de Relaţii Internaţionale, dezvoltată de E. R. Carr şi H.Morgenthau şi care are în centrul
analizei conceptul de putere. Securitatea derivă din poziţia dominantă pe care o joacă un actor
cu suficientă putere, pentru a se impune pe scena relaţiilor internaţionale;
* "securitatea o consecinţă a păcii" - abordare dezvoltată de Şcoala Idealistă, creată la
începutul secolului al XX-lea în jurul Ligii Naţiunilor. "O pace durabilă ar asigura securitatea
tuturor" - susţineau idealiştii, dar această şcoală nu a reuşit să-şi impună punctul de vedere,
fiind criticată pentru eşecul primei instituţii cu caracter universal pe care a creat-o.
Începutul anilor '90 coincide cu afirmarea mai multor şcoli de gândire cu privire la
conceptul de securitate, provenite atât din domeniul relaţiilor internaţionale, al doctrinelor politice
cât şi al teoriilor organizaţionale ori culturale.
Noţiunea de Comunitate de Securitate a fost lansată de Karl Deutsch, în anul 1957, şi
este definită ca rezultatul unui proces îndelungat de cooperare în domeniul securităţii, între
două sau mai multe state. Deutsch a căutat să explice dezvoltarea Europei de Vest, după al II-lea
război mondial, prin intermediul acestui concept, subliniind evoluţia unei "comunităţi de securitate
pluraliste", în cadrul căreia statele împărtăşesc "aşteptarea unei schimbări în pace".
Conceptul este folosit în special de constructivişti şi instituţionalişti pentru a explica
modul în care s-au format principalele organizaţii internaţionale de securitate - aşa cum
reiese din lucrarea elaborată de Emanuel Adler şi Michael Barnett1, în anul 1998, la Cambridge
University Press. În ultimul capitol, autorii subliniază modul în care încrederea se dezvoltă ca
idee principală de gândire în crearea "comunităţii de securitate".
Cultura securităţii se referă la ansamblul de credinţă, tradiţii, atitudini şi simboluri, larg
împărtăşite, care stabilesc modalităţile prin care interesele şi valorile de securitate, stabilitate şi
pace ale statului/societăţii sunt percepute, articulate şi promovate de actorii şi elitele politice.
Percepţia problemelor de securitate şi managementul relaţiilor de securitate externe
depind de punctele de vedere ale liderilor politici şi de cultura securităţii din cadrul statului.
Parteneriat Regional de Securitate descrie o convenţie de securitate internaţională,
derivată din consensul statelor de a coopera în sensul reducerii violenţei şi dobândirii
stabilităţii şi păcii în regiunea de referinţă, prin folosirea diferitelor tipuri de mecanisme.
Dintre acestea putem menţiona: tratate de securitate, organizaţii internaţionale de securitate,
convenţii mutuale de acţiune, procese de dialog multilateral, pacte de stabilitate şi de pace
(incluzând şi măsuri de diplomaţie preventivă, de influenţare a proceselor şi structurilor interne
confruntate cu riscuri de violenţă internă). Un Parteneriat Regional de Securitate include statele
dintr-o regiune, fără a exclude marii actori de pe scena internaţională, în cadrul lor putând participa
şi state extraregionale.
Complexul de securitate cuprinde un grup de state ale căror preocupări prioritare de
securitate le leagă suficient de strâns, astfel încât sistemele de securitate naţionale să nu poată fi
supuse analizei, în mod realist, separat una de alta. Conceptul de "complex de securitate" este
construit, la nivel regional, pe dinamica pattern-ului amiciţiei ("de la simpla prietenie la
pretinderea de protecţie şi ajutor") şi inamiciţiei ("relaţii stabilite prin suspiciune şi teamă").
Noţiunea de securitate a individului s-a dezvoltat prin transformarea conceptului
"dezvoltarea individului" larg folosită în anii '60 şi 70 2 . Ca şi conceptul de "dezvoltare a
individului" şi cel de securitate a individului are în centru individul, ca element al societăţii civile,
atenţia centrându-se nu pe stat, ci pe comunitatea din care acesta face parte. Deşi nu este clar
definit, se cunosc două tipuri de factori care îi circumscriu dimensiunea3, după cum urmează:
* interni - (in)existenţa unui sistem de valori, dezechilibre economice acute, degradarea
standardelor de viaţă, scăderea accesibilităţii la sistemele de educaţie, creşterea ratei de şomaj,
dezvoltarea pieţelor informale, alterarea mediului înconjurător şi lipsa unor mijloace eficiente de a
acţiona, creşterea incapacităţii sistemelor sociale şi de sănătate de a răspunde noilor probleme;
* externi - care ameninţă realizarea securităţii individului: sistemul de securitate
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internaţional, instabilitatea politică, tensiunile politice, sociale, economice, naţionale şi
militare, creşterea criminalităţii internaţionale şi dezvoltarea traficului cu materiale radioactive.
Apărarea colectivă reprezintă angajamentul tuturor statelor de a se apăra reciproc în faţa
unei agresiuni exterioare. O organizaţie de apărare colectivă are ca principal scop apărarea tuturor
membrilor de orice acţiune externă. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunea
Europeană şi Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-Est (SEATO), au la bază un tratat în care este
stipulată apărarea reciprocă atunci când un stat membru este ameninţat sau este deja subiect al
unui atac militar din partea altui stat sau a unui grup de state din afara tratatului.
Securitatea individuală se suprapune noţiunii de securitate naţională.
Modelul de "cooperare pentru securitate" a fost dezvoltat de Richard Cohen în nr.
3 al publicaţiei Centrului European de Studii de securitate "George Marshall" şi urmăreşte să
reliefeze eficacitatea NATO în detrimentul celorlalte organizaţii de securitate, subliniind că NATO
are capacitatea de a asigura securitatea şi în afara teritoriului statelor componente.
Cooperarea pentru Securitate este un sistem strategic, format în jurul unui nucleu de
state democratice, între care există strânse legături concretizate în alianţe sau instituţii cu
caracter formal sau informal. în cadrul alianţelor sau instituţiilor sunt acceptate valori comune şi
cooperarea economică, politică şi pentru apărare.
1.1. Componentele conceptului de securitate naţională
Politica de securitate naţională nu este un scop final ci este esenţa punctului de pornire în
politica externă, scheletul pe care se clădeşte acesta, definind drumul pe care îl va parcurge
societatea respectivă. Strategia de securitate naţională este influenţată de timpul istoric, resurse,
doctrină, context geopolitic, etc.
Barry Buzan, considerat unul din cei mai buni specialişti din lume în probleme de
securitate, a demonstrat că securitatea naţională se bazează pe cinci componente principale : există
o latură politică a securităţii naţionale, una militară, alta economică, una socială şi în cele din urmă,
componenta mediului ambiant.
Componenta politică a securităţii naţionale. Factorul politic este responsabil de politica
de securitate naţională. Politicul decide cine şi dacă sunt prieteni, care este calea cea mai potrivită
de a folosi resursele pentru obiectivele fixate, care sunt ameninţările la adresa securităţii naţionale şi
cum trebuie tratate statele din sistemul internaţional. Alocarea resurselor bugetare este de
asemenea responsabilitatea factorului politic. Cel mai greu este pentru statele democratice să
justifice de ce trebuie alocate resurse majore pentru politica de securitate naţională pe timpul de
pace, scria Buzan în „Popoarele, Statele şi Teama". Factorul politic evaluează resursele interne,
situaţia partenerilor externi şi ia o decizie. In spaţiul euroatlantic soluţia a fost alianţa defensivă care
să asigure o comunitate de securitate în care partenerii să aibă drepturi egale şi să-şi apere mai bine
şi mai ieftin interesele naţionale, respectiv NATO.
Specialiştii consideră că există trei componente ale statului care sunt referentul securităţii:
- ideea de stat (cum cred oamenii că trebuie să arate şi să fie statul lor;
- baza fizică a statului (teritoriul, populaţia etc);
- expresia instituţională a statului (adică organismele care îl conduc).
Factorul politic va fi în continuare cel mai important în definirea securităţii unei ţări.
Ameninţările militare pornesc de la cele politice. Însăşi discutarea ideii de stat naţional sau unitar
reprezintă pentru unele ţări o ameninţare la adresa securităţii naţionale. Din perspectivă politică,
ameninţările la adresa securităţii sunt îndreptate împotriva suveranităţii şi stabilităţii
organizaţionale a statului. Statele vest-europene, împreună cu S.U.A. şi Canada, au ajuns la o
concluzie comună, verificată în ultimii 50 de ani că interesele naţionale pot fi cel mai bine şi cel
mai ieftin apărate printr-o alianţă defensivă în care partenerii sunt egali. Această Alianţă politicomilitară presupune o translaţie a suveranităţii naţionale la nivelul organismelor de decizie
interguvernamentale cu alte cuvinte statele membre N.A.T.O. şi U.E. nu pot să ia singure unele
decizii politice, economice sau militare care ţin de securitatea lor naţională.
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Componenta militară a securităţii naţionale. Se referă la influenţa reciprocă între
capacităţile militare ofensive şi defensive ale statelor şi percepţiile acestora fată de intenţiile
celuilalt.
Accentul nu se va mai pune în viitor pe conflictul generalizat, ci pe conflictul de joasă
intensitate, pe confruntarea politico-militară între state sau grupuri, care cuprinde o gamă de acţiuni
de la subversiune la folosirea forţei armate. Strategiile militare clasice bazate pe poziţii de şarje de
artilerie sau înaintări de blindate au fost deja înlocuite cu strategii flexibile, susţinute de planificarea
diferenţiată în funcţie de tipul de ameninţare, accentul punându-se azi pe mobilitatea rapidă a
forţelor şi eficienţa unui număr redus de forţe umane. Strategia va fi şi în viitor influenţată masiv de
revoluţia tehnologică.
Schimbările din natura războiului influenţează şi ele considerabil componenţa militară a
securităţii. În războiul modern nu mai există limite spaţiale bine definite. Nu mai există nici ceea ce
în teoria clasică se numeşte „front”. Armatele nu se găsesc şi nu se vor mai găsi faţă în faţă decât în
situaţii foarte rare şi datorită tehnologiilor moderne de transport şi de atac, deplasamentul frontului
va fi din ce în ce mai dinamic.
Astfel, pentru statele membre ale unor alianţe, cum este NATO, mari părţi din activităţile
militare vor cădea mai degrabă în sfera politică a negocierilor decât în cea de securitate. În deceniile
care urmează, se vor evidenţia tot mai pregnant justificările faptului că securitatea NATO este
securitatea Occidentului, Alianţa fiind văzută ca pavăză a democraţiei, economiei de piaţă şi
drepturilor omului.
Cât priveşte ameninţările de ordin militar la adresa securităţii celorlalte state din spaţiul
euroaltantic, venite din partea ţărilor membre NATO sau UE, ele vor fi aproape inexistente,
tinzându-se către eliminarea lor după modelul NATO.
Componenta economică a securităţii naţionale. Interdependeţa economică a statelor, întrun sistem care propune deschiderea economiilor pentru o piaţă concurenţială liberă, influenţează
definirea viitoarelor politici de securitate naţională. O criză economică cum s-a întâmplat în timpul
războiului din Golf, poate avea implicaţii la nivel mondial, afectând nu doar regiunea respectivă, ci
şi ţări de pe late continente.
Pentru indivizi, securitatea economică poate fi înţeleasă cel mai clar doar în termenii
nevoilor de bază. Dincolo de aceste nevoi, spun specialiştii, nu este clar cum poate fi securizat
individul în sectorul economic. Din perspectiva liberalismului, pentru companii nu este necesară o
securizare a lor, ameninţările pe care le pun acestea fiind numai în cazul în care căderea lor
reprezintă un risc pentru economia naţională. În domeniul agenţilor economici, cuvântul securitate
este folosit în legătură cu investiţiile, deoarece acestea presupun riscuri economice şi politice.
Berry Buzan consideră că sunt avantajate economiile politice bazate pe piaţă, unde există un
nivel înalt de transparenţă în toate sectoarele care afectează relaţiile de securitate: „Un comerţ
extins, legăturile financiare şi de investiţii fac în mod firesc societăţile mai deschise reciproc, nu în
ultimul rând prin forţarea adunării la unităţi de măsură comune. În economiile politice bazate pe
piaţă, sunt la îndemână statistici de încredere, comparabile pentru o largă varietate de activităţi din
interiorul şi dintre state. Fără ele, acţiunea unei economii de piaţă ar suferi o eficienţă acut redusă.
Această interoperabilitate socio-economică evită gravele probleme de opacitate precum cele care lea avut Occidentul în încercarea de a estima cheltuielile de apărare sovietice şi chineze sau de a
stabili adevărata performanţă a economiilor lor, sau chiar de a obţine informaţii despre ameninţările
ecologice. Triumful aparent al pieţei asupra economiilor cu planificare centralizată la sârşitul
secolului XX va fi un stimul puternic în sensul unei transparenţe sporite şi deci pentru o realizare
mai uşoară a securităţii internaţionale.”4
Componenta socială a securităţii naţionale. Din punct de vedere social, securitatea
presupune protejarea identităţii colective, a specificului naţional şi a coeziunii naţionale. Vectorii
purtători ai agresiunilor împotriva acestor valori sunt de obicei imigranţi, apatrizi, şomajul şi
economia subterană. Specialiştii în securitate socială sunt preocupaţi şi de sprijinirea şi păstrarea în
condiţii acceptabile de evoluţie a tiparelor tradiţionale ale limbii, culturii, identităţii naţionale,
4
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religiei şi obiceiurilor. Cele mai importante riscuri sociale la nivel mondial, care vor afecta
securitatea naţională a statelor vor fi: sărăcia, imigraţia, bolile legate de sărăcie sau transmise prin
imigraţie; crima organizată transfrontalieră, impactul occidentalizării, curentul către o omogenizare
culturală de tip occidental, care provoacă multe reacţii adverse.
Aplanarea impactului riscurilor sărăciei, crimei transfrontaliere şi occidentalizării forţate
este dificilă. Chiar dacă problema sărăciei în ţările euroatlantice se va rezolva în primii ani ai
secolului XXI, vor ramâne încă zone pe glob spre care afluxul săracilor va creşte. Dezvoltarea unei
economii libere şi în plin avânt va face şi mai dificilă oprirea valurilor de imigranţi. Soluţia care se
va adopta, deja exersată cu ţările din estul Europei de către UE va fi iniţierea pentru ţările mai
puţin dezvoltate, a unor programe de ajutorare a economiilor pentru a aduce prosperitatea
economică aproape de cei care au nevoie de aceasta.
Combaterea crimei organizate transfrontaliere va cunoaşte o importanţă sporită prin
adaptarea unor mecanisme la nivel internaţional care să faciliteze restrangerea acestui flagel.
Acest sector este unul în care suveranitatea statului va fi foarte scăzută în viitor, tocmai datorită
incapacitaţii structurilor statale de a rezolva eficient, în mod exclusiv această problemă.
Presiunea exercitată asupra statului pentru a rezolva aceste neajunsuri va fi dublă: atât
din partea propriilor cetaţeni, care vor cere tot timpul un standard al nivelului de viaţă şi dezvoltare
tot mai mare, dar şi din partea organizaţiilor din care aceste ţări fac parte (UE, OSCE etc).
Componenta mediului inconjurator a securităţii naţionale. Dezbaterea pe marginea
securităţii mediului a evoluat în ultimii ani de la hobby-ul antinuclear la îngrijorarea pierderii
civilizaţiei. Strategiile de securitate naţională ale prezentului se preocupă de doi referenţi
importanţi: mediul inconjurător însuşi şi reţeaua civilizaţie-mediu ambiant. Aceste probleme vor
fi privite cu şi mai multă grijă în viitor, mai ales datorită creşterii numărului populaţiei pe glob.
În perspectiva globalizării, preponderenţa rezolvării problemelor direct de către stat se va
reduce. Statele nu vor mai putea să aibă grijă singure de mediul lor ambiant. Actorii principali
care vor introduce şi vor aplica regulile vor fi structurile supranaţionale. Influenţa va veni,
aşadar, din partea comunităţii care investighează necesitatea intervenţiei urgente în diferite zone
ale globului, construieşte o agendă de intervenţie şi comunică această agendă elitelor politice
naţionale şi prin presă opinia publică mondială.
III. Strategiile de securitate ale puterilor actuale
Perioada de stabilitate pe care o traversează Europa la începutul secolului XXI se
datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de
dezvoltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe soluţionarea
paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin intermediul unor instituţii
comune5. Desigur că un rol crucial în asigurarea securităţii europene l-au jucat SUA, atât prin
sprijinul acordat integrării europene, cât şi prin angajamentele de securitate faţă de Europa luate
în cadrul NATO.
Prin contrast cu aceste evoluţii pozitive din vestul continentului, în alte părţi ale Europei,
şi mai ales în Balcani, s-au înregistrat după 1990 o suită de crize, care s-au derulat în contextul
reaşezărilor geopolitice ce au urmat sfârşitului războiului rece. O caracteristică esenţială a
acestora a fost aceea că ele au avut loc cel mai adesea în interiorul statelor şi mai putin între
acestea. Experienţa perioadei 1990-2004 a arătat că nici un stat, nici măcar o superputere precum
SUA, nu poate aborda problemele globale de securitate de unul singur.
În acelaşi timp, Uniunea Europeană s-a aratat tot mai mult preocupată de finalizarea
propriilor reforme instituţionale interne, mai ales în contextul extinderii, precum şi de finalizarea
dezbaterilor pe tema construcţiei politice ce va defini viitorul Europei. În anii '90 cooperarea şi
dialogul institutionalizat s-au manifestat mai ales la nivelul următoarelor organizaţii:
• La nivelul NATO, care a deţinut un rol esenţial în întărirea securităţii euroatlantice
după încheierea războiului rece. NATO a deschis şi dezvoltat parteneriatul politico-militar,
cooperarea şi dialogul consolidat cu fostele state adversare, inclusiv România, a manifestat
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interes şi receptivitate pentru primirea de noi membri, şi-a demonstrat angajamentul de a
contribui la prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, înclusiv prin operaţiuni în sprijinul
păcii (de exemplu în Balcani).
• La nivelul ONU, mai ales prin intermediul Consiliului de Securitate, care a deţinut un
rol important în dialogul înternational pe tema securităţii şi stabilităţii mondiale. Această
importanţă a fost confirmată şi deconferirea, în anul 2001, a premiului Nobel pentru Pace
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi secretarului său general.
• La nivelul OSCE, care a reprezentat cea mai cuprinzătoare instituţie regională de
securitate (incluzând toate statele europene, Canada şi SUA), şi care a jucat un rol semnificativ
în promovarea pacii şi stabilităţii, în întarirea securităţii prin cooperare şi prin promovarea
democraţiei şi drepturilor omului în întreaga Europă. OSCE s-a manifestat vizibil mai ales în
domeniile diplomaţiei, prevenirii conflictelor, managementului crizelor şi reabilitarii
postconflict.
Statele Unite ale Americii
Pentru a înţelege politica de securitate naţională practicată de SUA este important de
subliniat că acum - deşi mult timp după cel de-al doilea război mondial deţinea circa 50% din
PIB calculat la nivelul întregii lumi - se află într-un continuu şi permanent declin economic, în
comparaţie cu statele aflate în ascensiune, precum Japonia, Germania şi mai de curând, China.
Reprezentanţii curentului realist (ca de exemplu: Henry Kissinger) susţin că SUA trebuie să
deţină în continuare balanţa naţională a puterii, să fie "câinele de pază" împotriva tuturor statelor
cu tendinţe imperialiste. Aproape la fiecare doi ani, administraţia americană elaborează o nouă
strategie de securitate naţională. Cea adoptată în mai 1997, a fost denumită "Strategia de
Securitate Naţională pentru noul secol" şi stabileşte că interesele naţionale ale SUA sunt
perfecţionarea securităţii naţionale, ridicarea prosperităţii şi promovarea democraţiei.
Un prim instrument este cel diplomatic. Diplomaţia constituie prima linie de apărare
împotriva ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi celei internaţionale. Accentul se pune,
din acest punct de vedere, pe diplomaţia preventivă.
Al doilea instrument este asistenţa internaţională. După cel de-al doilea război mondial,
asistenţa SUA a contribuit în mod decisiv la reclădirea Europei Occidentale, a Japoniei, iar mai
târziu, la dezvoltarea unor state din America Latină şi din Africa.
Al treilea instrument este controlul armamentelor. Prin creşterea transparenţei privind
dimensionarea şi structura forţelor militare, controlul armamentelor măreşte încrederea între
state şi contribuie la stabilitatea regională.
Al patrulea instrument este promovarea iniţiativelor de neproliferare, menit să
descurajeze utilizarea armelor de nimicire în masă. Guvernul american sprijină regimul impus
armelor de nimicire în masă prin tratatele internaţionale, incluzând "Tratatul de neproliferare a
armamentului nuclear" (N.P.T.) De asemenea, guvernul SUA caută să limiteze accesul la
tehnologie şi material specific, adoptând măsuri de control asupra exportului de componente şi
tehnologie nucleară, chimică şi bacteriologică.
În fine, un ultim instrument este dat de însăşi activităţile militare. Conform Strategiei de
Securitate Naţională a SUA, forţele armate contribuie la promovarea stabilităţii regionale,
descurajează agresiunea, previn şi reduc conflictele, ameninţările şi servesc drept model pentru
organismele militare ale statelor cu democraţii în curs de afirmare. Aceste obiective sunt atinse
prin staţionarea şi desfăşurarea de forţe militare în diverse zone ale globului (conform
intereselor de securitate ale SUA şi ale aliaţilor acestora), cooperare în domeniul apărării
naţionale, asistenţă de securitate acordată unor state aliate, precum şi prin antrenament şi
exerciţii desfăşurate în comun cu forţele armate ale unor state prietene.
Răspunsul la crize este structurat pe cele trei tipuri de interese naţionale ale SUA:
- interese vitale pentru supravieţuirea şi vitalizarea naţiunii americane precum:
securitatea fizică a teritoriului, a cetăţenilor americanii a bunăstării lor economice;
- interese importante: nu afectează supravieţuirea naţională, dar afectează bunăstarea
naţională şi caracteristicile mediului strategic intern şi internaţional;
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- interese umanitare: înlăturarea efectelor unor dezastre şi catastrofe naturale sau
provocate de activitatea umană, precum şi violările flagrante şi grosolane ale drepturilor omului.
Anul 2003, a cunoscut episodul militar al atacării preventive a Irakului, ce s-a constituit
într-una din primele materializări ale conceptului atacului preventiv, enunţat în noua strategie de
Securitate Naţională a SUA, dată publicităţii la 20 septembrie 2002. Efectele acestui episod au
fost triple. Pe de o parte, el a condus la înlăturarea regimului opresiv, de dictatură militară, a lui
Saddam Hussein. Pe de altă parte, el a "inflamat" o regiune şi aşa deosebit de sensibilă şi a repus
în discuţie tensiunile pe un plan mai larg dintre lumea musulmană şi Occident.
Rusia
Pentru analiza mediului strategic internaţional în care evoluează Rusia, la acest început de
mileniu, trebuie avute în vedere trei aspecte principale.
Mai întâi, trebuie bine înţeles contextul în care s-a dezintegrat Uniunea Sovietică şi
situaţia reală din spaţiul ex-sovietic, când până şi Rusia a început, la rândul său, să fie supusă unor
forţe centrifuge puternice (de exemplu războiul din Cecenia). Pe timpul Războiului Rece, spaţiul
geopolitic controlat de U.R.S.S. se învecina direct cu teritorii controlate, ori numai protejate de
China şi S.U.A. Acum, Rusia se învecinează spre vest şi sud cu foste republici sovietice, care se
confruntă cu un grad ridicat de instabilitate economică, socială şi politică.
Analiştii ruşi sugerează că respectiva instabilitate este efectul desprinderii de Rusia, eludând
consecinţele existenţei sistemului economic socialist hipercentralizat şi lipsa de competitivitate a
produselor economiilor tuturor acestor state independente, ca de altfel şi ale Rusiei, pe piaţa
internaţională, ceea ce limitează schimburile economice numai în zona C.S.I.
Apoi, tot atât de real este şi faptul că Federaţia Rusă trece printr-o stare de criză profundă, al
cărei sfârşit este încă foarte departe şi greu de întrevăzut. Datorită declinului fără precedent al
producţiei materiale, crizei financiare, creşterii datoriei externe şi interne şi reducerii drastice a
rezervelor de aur, Rusia este dependentă astăzi de cele şapte state puternic industrializate, de Fondul
Monetar Internaţional şi de Banca Mondială. În acelaşi timp, Rusia rămâne o mare putere. Imensele
sale resurse naturale şi umane, o bază industrială dezvoltată, capacitatea militară şi moştenirea
istorică de deţinătoare a statutului de mare putere ar trebui să-i confere (conform viziunii ruseşti) un
loc mult mai înalt în ierarhia mondială decât i-ar permite actuala ei stare economică.
Până la sfârşitul anului 1997, forţele armate ale Rusiei au fost reduse la aproximativ 1,7
milioane militari şi 800.000 de civili. Acum ele sunt comparabile (numeric) cu cele ale S.U.A.,
dar de câteva ori mai numeroase decât ale oricărui stat european
In fine, a treia realitate: bipolaritatea specifică războiului rece a fost înlocuită nu de
hegemonia SUA, ci de o evidentă multipolaritate. Actorii cei mai importanţi în arena
internaţională - în viziunea Rusiei - sunt: SUA, Europa Occidentală, China, Japonia, un număr
de puteri subregionale şi asociaţii de state.
Dincolo de ''străinătatea apropiată" (sintagmă prin care oficialii ruşi înţeleg noile state
independente desprinse din URSS), Rusia va trebui să facă faţă unui număr de state sau alianţe
ce deţin forţe armate considerabile. La vest, NATO se va extinde şi prin aceasta îşi va aduce
forţele armate mai aproape de frontiera cu Rusia. La frontiera sudică, Turcia, Iran, Pakistan şi
Afganistan pot pune probleme de securitate Rusiei, fiecare în parte, ori chiar grupate în diverse
alianţe.
În Orientul Îndepărtat, China şi Japonia, pot prezenta o ameninţare pentru Rusia. Cu toate
acestea, capacitatea ofensivă a Japoniei, prin mijloace convenţionale împotriva Rusiei va fi
suficient de limitată pentru următorii douăzeci de ani, aşa cum apreciază analiştii ruşi. China este
un caz special. Poziţia geostrategică, un precedent istoric de lungi dispute teritoriale cu Rusia şi
procesul actual de întărire a forţelor armate proprii, pot încuraja Beijingul să adopte o politică
expansionistă faţă de Siberia şi de Orientul îndepărtat rus, ori împotriva Kazahstanului şi a altor
aliaţi ai Rusiei din Asia Centrală.
Strategia securităţii naţionale a Rusiei conţine astăzi o serie de particularităţi.
Prima o constituie deficienţele din politica militară şi programul de reformă a
organismului militar. Forţele armate par să nu aibă o direcţionare clară din partea conducerii
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politice. Curenta dezorganizare a structurilor administrative ale guvernului rus şi crescânda
autonomie a birocraţiei se combină spre a avea un efect negativ, cumulat asupra sistemului de
apărare.
A doua particularitate: deşi liderii politici declară că SUA, NATO şi puterile vestice, în
general, nu mai constiuie o ameninţare pentru Rusia, 50 - 60% din planurile strategice ale Rusiei
şi chiar mai mult decât acest procent din forţele sale armate, sunt destinate pentru un război
major cu SUA şi NATO în vest şi cu SUA şi Japonia în est.
A treia particularitate este dihotomia ce afectează politica de apărare a Rusiei: pe de o
parte, ca urmare a actualului echilibru de putere, Rusia nu poate spera să constituie o sfidare
serioasă la adresa puterii militare occidentale, dar pe de altă parte, ea menţine forţe armate foarte
numeroase, ce consumă importante resurse şi care sunt justificate numai de intervenţia în
"străinătatea apropiată".
A patra particularitate: dacă în următorii ani se menţine actuala politică faţă de forţele
armate, Rusia va continua să aibă forţe armate numeroase, dar acestea tind să se deterioreze
calitativ. Chiar vechiul capital investit în forţele armate de către URSS va fi epuizat de către
Rusia, astfel încât, dacă în viitor Rusia va trebui să facă faţă unei ameninţări reale, o va face cu
un arsenal perimat fizic şi moral. Cu un produs intern brut ce reprezintă numai 15% din cel al
SUA, Rusia menţine forţe armate de mărime sensibil egală.
Cercetarea ştiinţifică va fi mai slabă şi complexul militar-industrial se va deteriora
sensibil. Forţele armate ale Rusiei pot deveni astfel o ameninţare majoră pentru însăşi propria
securitate şi stabilitate internă.
Rusia urmează o strategie destul de periculoasă faţă de Europa, aceea de a o face
dependentă de proprii combustibili, situaţie ce ar putea-o transforma într-un "apendice de
resurse natural”, adică un partener cu care integrarea nu este interesată.
Faptul că SUA ori Uniunea Sovietică sunt implicate în gestionarea crizei transnistrene şi
a crizelor enclavelor caucaziene arată cât de semnificativ a devenit regresul politicii externe a
Rusiei, care altădată era prezenţa dominantă în Asia, Orientul Mijlociu şi Africa.
Rusia s-a angajat într-o politică activă vizând limitarea consecinţelor extinderii influenţei
americane sau chiar contestarea acesteia, fără a pierde, însă, din vedere că dialogul cu
Washingtonul este esenţial, având în vedere că valoarea datoriei sale externe constituie o
ameninţare permanentă.
Creşterea preţului mondial al petrolului şi gazelor naturale a permis un început de
redresare a produsului naţional brut - redus la mai mult de jumătate după prăbuşirea URSS.
Deşi solicită asistenţă financiară din partea Occidentului, Rusia a devenit o ţară creditoare în
miliarde de dolari pentru ţări din spaţiul C.S.I.. Rusia doreşte să se substituie Arabiei Saudite
ca furnizor de petrol al SUA şi să se implice în asigurarea securităţii energetice a UE pe termen
lung. Este evident că asemenea intenţii readuc Rusia în prim-planul jocurilor geopolitice de
stăpânire a Eurasiei şi se constituie într-o contrapondere a scopului geopolitic central al SUA.
Dezvoltarea bunelor relaţii cu China reprezintă, în acest context, o preocupare majoră.
Delimitarea definitivă a frontierei ruso-chineze, lungă de 4.000 km şi parteneriatul militar bilateral
dintre cele două ţări, materializat prin achiziţionarea de către China de echipament militar rusesc în
valoare de 2,8 miliarde de dolari, care, la rândul ei este principalul furnizor de armamente a
mai multor state islamice, reprezintă un semn al "noului pericol strategic" ce se naşte în Eurasia şi
care vizează în mod direct interesele americane.
Germania, acum unită, are posibilitatea să dovedească semnele unei noi dorinţe de
afirmare. Unii analişti susţin că Germania este prea puternică pentru a dispare într-un cadru
unificator paneuropean: deja furnizează o treime din totalul PIB realizat de întreaga Uniune
Europeană, contribuţia sa la bugetul uniunii (1% din PIB -ul fiecărei ţări membre) fiind de trei ori
mai mare decât cea a Marii Britanii şi de două ori decât a Marii Britanii şi Franţei luate
împreună. Această extraordinară putere economică asigură Germaniei o continuă dominanţă, în
orice entitate politică europeană, indiferent că este vorba de actuala Uniune Europeană, sau de altă
variantă lărgită şi adâncită, pe baze federaliste, a unor structuri de guvernare supranaţionale. În
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orice situaţie, nu există un grup de state în U.E. şi chiar în Europa, capabile să echilibreze
puterea Germaniei unificate.
În ciuda amendamentului parlamentar la Constituţia Germaniei, care permite armatei să ia
parte la operaţiile de pace multinaţionale (4.000 de militari germani au participat la operaţia de
menţinere a păcii condusă de NATO sub mandat ONU în Bosnia în 1996, ca urmare a Acordului
de la Dayton), o prezenţă militară germană independentă pe arena internaţională este puţin
probabilă.
Eforturile Germaniei de a deveni membru permanent al Consiliului de Securitate ONU,
demonstrează abordarea multidimensională a problematicii securităţii internaţionale. Totodată,
forţele armate, de aproximativ 360.000 militari, demonstrează dorinţa Germaniei de a fi pregătită
pentru apărare. In mod similar, orientarea constantă a Germaniei de a se baza pe SUA şi NATO
pentru garanţii nucleare, demonstrează preferinţa pentru un parteneriat de cooperare în problematica
securităţii internaţionale.
Uniunea Europeană se conturează a fi de departe structura geopolitică instituţionalizată al
cărei nivel de integrare economică şi politică este cel mai avansat.
Puterea economică a Uniunii Europene este comparabilă cu cea a Statelor Unite şi
rivalităţile în acest domeniu constituie o realitate preocupantă de ambele părţi.
Extinderea U.E. este un proces ce consolidează un bloc geostrategic a cărui populaţie va
creşte până la cca. 450 milioane şi care exercită o puternică presiune asupra Federaţiei Ruse.
Această realitate prejudiciază interesele Rusiei care vede în integrarea noilor state o piedică în
calea libertăţii acestora de a încheia acorduri bilaterale. O Uniune Europeană întărită şi extinsă
este şi un obiectiv al SUA, deşi acestea s-au confruntat uneori cu decizii şi acţiuni ale Uniunii
care nu au susţinut întotdeauna sau întocmai interesele politice externe americane.
Uniunea Europeană are şi propriile ei probleme în ceea ce priveşte integrarea politică şi
adoptarea Constituţiei, compromisul asupra instituţiilor de securitate şi apărare, întărirea politicii
externe comune, aflată până în prezent sub semnul de acum celebrei întrebări a fostului secretar
de stat Henry Kissinger: "Dacă vreau să vorbesc cu Europa, pe cine sun?"
Textul proiectului Constituţiei Europene a întrunit, într-o primă fază a consultărilor, doar
acordul Germaniei, Franţei şi Marii Britanii.
Patru state ale U.E,, Belgia, Luxemburg, Germania şi Franţa, au luat în mai 2003,
iniţiativa creării bazelor unei apărări europene comune, un demers criticat de SUA, Marea
Britanie şi Spania.
Cancelarul Gerhard Schroder a făcut aprecierea că la NATO "nu avem prea multă
Americă, în schimb avem prea puţină Europă".
Deschiderea U.E. spre est, care are loc aproape în paralel cu demersul similar al NATO,
asigură pentru prima dată în istorie cele mai favorabile condiţii pentru crearea unei Europe
Unite.
Chiar dacă printre obiectivele iniţiale ale creării Uniunii Europene figura şi cel al
devenirii unei superputeri militare care să discute de la egal la egal cu SUA, să fie capabilă să
gestioneze atât propriile crize precum şi pe cele din străinătate, să se implice şi să influenţeze
politica mondială, nici una dintre ţările membre nu a fost dispusă, cel puţin până acum, să
sporească sumele alocate scopului militar, care ar fi permis îndeplinirea acestui deziderat.
China
China deţine nu numai cea mai dinamică economie a lumii, cu ritmul de creştere cel mai
rapid, dar şi bugetul militar cu ritmul de creştere cel mai mare.
Iată de ce, atât în concepţia strategică de securitate naţională a Rusiei, cât şi în cea
americană, China ocupă un loc central. Ea deţine armament nuclear şi are dispute teritoriale cu
aproape toţi vecinii, precum şi forţe terestre, aflate într-un proces rapid de modernizare, care îi
vor putea permite să tranşeze într-un mod favorabil disputele pe care le are cu competitorii săi.
Ascensiunea sa stârneşte îngrijorare în rândul celorlalte mari puteri, în special Rusia şi SUA.
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Orientarea politică a Chinei pare să fie îndreptată spre asigurarea predominanţei sale în
zona Pacificului, aşa cum a dovedit-o presiunea exercitată în anul 1996 împotriva Taiwanului
(cu ocazia alegerilor prezidenţiale organizate de Taipei - primele alegeri libere din această ţară).
Pentru a atinge acest obiectiv, China continuă să se înarmeze, să testeze arme nucleare, să
echipeze şi să doteze cele mai numeroase forţe armate din lume (trei milioane de militari).
Menţinerea stabilităţii interne şi a creşterii economice este, deci, prioritatea strategică
numărul unu a Chinei. Experienţa istorică dovedeşte, de asemenea, că niciodată China nu a fost
un stat agresiv, cel puţin în afara zonei locuite de grupuri etnice vorbitoare de limbi sau dialecte
chineze.
Dacă însă, procesul rapid de modernizare şi înarmare a forţelor armate ale Chinei inspirat de redeşteptarea sentimentelor naţionaliste - va continua, arsenalul său o va putea pune
în situaţia de a juca un rol militar dominant în Asia, şi chiar în întreaga lume.
După încheierea războiului rece, Henry Kissinger a anunţat că în perspectiva
următoarelor decenii, principala ameninţare la adresa securităţii naţionale a S.U.A. va fi
reprezentată de China. Ulterior, noul adversar al Americii a devenit terorismul, iar China nu mai
este considerată chiar atât de periculoasă, dar problema deficitului american în raporturile
comerciale cu Beijingul, incisivitatea şi profunzimea spionajului nuclear şi spaţial chinez
împotriva S.U.A. determină Washingtonul să acorde atenţie Chinei.
În afara multor factori disjunctivi, există şi elemente de reală apropiere între China şi
Statele Unite, care rezidă în special din interesele economice reciproce. Şi nu este vorba doar de
schimburile comerciale în continuă creştere, S.U.A. fiind cea mai mare piaţă pentru exporturile
chineze, în vreme ce China, cu cele 1,3 miliarde locuitori ai săi, reprezintă la rândul său o piaţă
uriaşă pentru America. Este vorba de faptul că aceste schimburi au rol esenţial în modernizarea
Chinei, obiectivul primordial al noii conduceri politice de la Beijing. Miza în ceea ce priveşte
relaţiile chino-americane este suficient de importantă pentru a căuta, pe cât posibil, o cale care să
evite confruntarea.
Dezvoltarea rapidă a economiei chineze a făcut şi mai necesară o definire coerentă a
politicii Washingtonului faţă de Beijing. Accesul posibil al Chinei la rangul de mare putere întrun viitor apropiat a devenit o idee dominantă la americani, idee care generează, în consecinţă,
atitudini contradictorii: fie ajutorul şi participarea la dezvoltarea sa în vederea favorizării unei
evoluţii democratice, fie opunerea faţă de un regim ambiţios cu comportamente naţionaliste şi
totalitare. Scopul Statelor Unite este o Chină mai puternică şi mai sigură, legată de Occident prin
comerţ, diplomaţie şi interesul reciproc pentru stabilitatea internaţională. Preşedintele Bush a dat
o atenţie realistă relaţiilor SUA - China, spunând că "au valori diferite, dar şi valori comune".
Japonia
Este în prezent o superputere economică, a treia ţară ca bogăţie în lume, după S.U.A. şi
China. Japonezii au un venit mediu anual de aproximativ 31.550 dolari de persoană, întrecând cu
mult media din S.U.A. (puţin peste 24.000 dolari). Cu toate acestea, ascensiunea economică a
Japoniei după cel de-al doilea război mondial nu a fost însoţită de una asemănătoare privind
implicarea în politica internaţională, şi nici de alta în planul puterii militare. După înfrângerea sa
în cel de-al doilea război mondial, Japonia a urmat constant liniile directoare ale Doctrinei
Yoshida.
Politica promovată după 1992, prefigurează noua direcţie spre care se orientează politica
de securitate naţională a Japoniei. Parlamentul a adoptat o lege privind operaţiile de menţinere a
păcii, ceea ce a permis Japoniei să deplaseze un detaşament din cadrul Forţelor de Autoapărare
pentru a participa la operaţii de menţinere a păcii în Cambodgia, prima utilizare de către Japonia
a forţelor armate în afara graniţelor naţionale de la cel de-al doilea război mondial. De asemenea,
eforturile Japoniei pentru admiterea sa ca membru permanent al Consiliului de Securitate al
ONU şi ascensiunea pe poziţia de lider mondial în donarea de ajutor internaţional umanitar,
sugerează o intensificare a rolului pe care această ţară este dispusă să şi-l asume în arena
internaţională.
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Japonia încearcă să renunţe la izolarea sa tradiţională şi devine un actor din ce în ce mai
implicat în afacerile internaţionale.
Întrucât toţi vecinii săi continuă să se înarmeze, Japonia a început să-şi pună problema
înarmării cu armament nuclear. Japonia a ezitat îndelung, la solicitările americane de a sprijini
extinderea necondiţionată şi permanentă a tratatului de neproliferare, care trebuia reînnoit în
1995.
De ce se află Japonia în impas?
Potrivit unei analize a săptămânalului francez "Courrier International", pasivul unui
deceniu de recesiune economică se prezintă în liniile sale cele mai generale, astfel:
- sistemul bancar este copleşit de o sumă uriaşă de împrumuturi dubioase (echivalentul a
1.900 miliarde de franci francezi);
- datoria publică se ridică la 130 la sută din Produsul Intern Brut (faţă de 64 la sută în
Uniunea Europeană);
- îmbătrânirea populaţiei este un fenomen tot mai preocupant. Se estimează că în 2010
persoanele cu vârste peste 65 de ani vor reprezenta 22 la sută din totalul populaţiei.
• Deşi se află la capătul unui deceniu de recesiune, perioadă intrată în limbajul curent sub
denumirea de "deceniu pierdut", Japonia rămâne în continuare o a doua mare putere
economică a lumii.
Dând o deosebită importanţă educaţiei, informaţiilor de afaceri şi cunoaşterii în general,
Japonia deţine supremaţia în domeniul tehnologiilor de mâine şi computerelor şi a celor derivate
din electronică şi informatică. Toate aceste produse şi tehnologii furnizează Japoniei avântul necesar
pentru depăşirea problemelor cu care se confruntă în prezent, între ele cele mai presante fiind
declinul demografic şi ameninţările la adresa mediului. Îmbătrânirea populaţiei va fi, fără
îndoială, cea mai mare problemă cu care se va confrunta Japonia în acest secol, dar ameliorarea
productivităţii, prin crearea de noi tehnologii şi robotică, va contribui la amortizarea şocului şi
depăşirea crizei.
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STRATEGIC ASPECTS OF UKRAINE-EU COOPERATION
IN QUESTIONS OF EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE POLICY
Dr. Andriy VOLOSHYN
Dacă înainte ţările Uniunii Europene la intrebările de securitate se credea în întregime în mecanismul de
apărare politico – militar al NATO şi în mecanismul politic al OSCE şi ONU, nu demult problemele legate de
securitate iau în considerare actualitatea politică europeană şi devin «prioritate interioară» pentru Uniunea
Europeană.
Uniunea Europeană se apropie în mod considerabil pentru influenţarea problemelor legate de securitatea
europeană şi internaţională. La sfârşitul secolului XX, Uniunea Europeană a dezvoltat în mod coerent forţele militare,
jucând un rol principal de echipă pentru Politica Europeană de Securitate şi Apărare. În cea mai mare parte, formarea
şsi dezvoltarea contingentelor militare care au dat voie Uniunii Europene să ia asupra sa probleme în legătura cu
misiunile de pace pe continentul European, cât şi în afara lui.
Aderarea Ucrainei pentru Politica Europeană de Securitate şi Apărare îi va permite să devină un membru
activ pentru formarea sistemului European de apărare, nivelul de ameninţare va scădea cât şi conflictele pe continentul
European. Activitate şi productivitateî realizarea acestui plan va favoriza identificarea şi încorporarea europeană a
Ucrainei în spaţiul politico-economic, social şi cultural al Uniunii Europene şi în acelaşi timp duce la creşterea
şanselor de integrare completă a Ucrainei în Uniunea Europeană.

Strategic Aspects of Ukraine-EU Cooperation in Questions
of European Security and Defense Policy
Stirring up of EU efforts in external and security policies have been caused by inability EU
alone stabilize satiation and resolve conflict on Balkans, by ignoring of the ЄС opinion in relation
to antiterrorist operation in Iraq, by the awareness of own military-technological backwardness
confession of necessity of construction of the proper strategy of reacting. All listed above caused
conceptual changes in the European policy of security and appearances of initiatives in relation to
creation of the own European military instruments of influence on a worldwide policy (within the
limits of so called "hard security").
Expansion of politic-legislative mechanism of European security providing took place in
accordance with it - the General foreign and security policy - through introduction of
complementary initiative - the European policy of security and defense (Common European
Security and Defense Policy (ESDP), which was accepted on the EU summit in Köln of 1999 year,
where was declared that EU must have a possibility to operate independently, with the proper
military power, to react on international crises.
After realization of row of the intermediate programs EU already can engage in conducting
of missions military forces of the states-members with an amount about 2 million persons of
military personnel (2005 year), 2 500 units of battle aviation, 800 battle ships. It is a substantial
resource for strengthening of EU Forces of the rapid reacting (FRR) as prototype of regular army
actually of European Union (the quantity of contingent is 60 thousands of soldiers (it is formed after
a necessity) and 1,5 thousands of persons of the permanent military forming European battle group
(European Union Battlegroups) in composition FRR. Thus forces of the rapid reacting can be
examined as indicator of "military power" of European Union. Except for own resources, EU can
use the NATO resources also. It is foreseen in the package of the agreements "Berlin-plus" that was
accepted on a EU and NATO summit in 2002, in which were agreed questions of compatibility of
the ESDP and NATO actions, also was removed moments of possible duplication at the use of
resources and agreed setting of the EU representative on position of deputy of commander by the
troops NATO on a continent, which also manages the operations carried out within the framework
of EU.
In accordance with it European Union acquired considerable progress in the ESDP
implementing. However obviously, that forming and development of the European policy of
security and defense requires considerably anymore political efforts and resources. Also
achievement of consensus is a necessity in relation to priorities of external policy of European
Union, within the framework of which are forming strategic tasks of ESDP. Perfection and
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strengthening is also requires ESDP management system. Taking the afore-mentioned
circumstances into account we can suppose that in the medium-term prospect possibility of
application of the EU military potential will be limited.
At the same time creation of new strategic directions of the ESDP development and
structural reforms that has begun at the end of 90th in military, military-technical and security
spheres already have a substantial result and provided possibility for EU to influence on
development of events at least in Europe.
Consequently, it is possible to repeat over and over again, that for the last decade EU on the
whole carried out considerable advancement in forming of the European system of security,
increased level of defense, prevention and settlement of crises, improvement of military-technical
equippment and development of defensives technologies. It resulted in strengthening of EU role in
the field of international and European security. Obviously, that introduction of the European policy
of security and defense strengthens the role of European Union in a worldwide policy and gives
stimulus in relation to tacking to the defensives European programs of other countries.
As the active participant of multilateral collaboration in the field of the international safety
Ukraine takes part in commons actions under an aegis UNO, OSCE and NATO. Participation of
Ukraine in ESDP is regulated by Agreement between EU and Ukraine about determination of
general chart of participation of Ukraine in operations of European Union from the settlement of
crises from June, 13, 2005. Ukraine was the direct participant of the EU Constabulary Mission in
the Republic Macedonia (2003-2005 years) and remains the participant of the EU Constabulary
Mission in Bosnia and Herzegovina (2003-2007 years). In addition, Ukraine collects the help from
EU within the framework of joint Mission from the grant of consultative and monitoring help on an
Ukrainian-Moldavian border (EUBAM, three-way agreement prolonged to 2010 year).
Coming from determination of European integration of Ukraine as strategic priority of state
policy, closer bringing in of Ukraine to participation in ESDP answers its national interests. After
opinion of guidance of Ukraine, active actions on this direction will allow to realize such aims:
- bringing in to becoming the European system of security, that will extend possibilities of
providing of national security;
- expansion of possibilities for intensification of military-technical collaboration with the
states-members of EU, that will serve to development and technological modernization of
defensive-industrial complex of Ukraine;
- assistance to bringing in to the European political process, that will fasten European
authentication of Ukraine;
- assistance to growth of partner trust and creation bases of pre-conditions of the real ally;
- assistance to development of political dialog in relation to European integration of
Ukraine;
- claim of international reputation and role of Ukraine on European businesses as “reliable
ally and responsible European player”.
It is considered that on this stage participation of Ukraine in ESDP has to become the
subject of intensive negotiation process with EU. Thus the prospect of collaboration of Ukraine
with EU in this sphere depends also on the row of negative factors, in particular:
- political contradictions in seeing the states of European Union of the ESDP prospects;
- certain deficit of the material and of communication resource of EU;
- insufficient personal interest of European Union (in the person of Brussels) in Ukraine as
partner in becoming of the European system of safety;
- institutional unsettled of participation of the third countries at ESDP;
- absence of adequate perception and support of idea of Euro-Atlantic integration of Ukraine
by considerable part of its citizens and part of political establishment.
As positive factors of influence on partnership of Ukraine security with EU - participation in
ESDP - are considered in particular:
- EU policy of increasing of own military-political, military-technological possibilities,
directed on the common strengthening of European security;
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- understanding by European Union of own inability out of participation of Ukraine to
provide reliability and stability of European security;
- peacemaking (military and civil) experience of Ukraine;
- present level of collaboration of Ukraine with EU in peacemaking missions on Balkan
within the framework of ESDP;
- high technological level ОПК of Ukraine, potential in industries air-, rocket- and
shipbuilding, armored vehicles, shooter weapon;
- considerable experience and possibilities of Ukraine in relation to participation in the
European management of air shipments;
- liking of citizens of Ukraine for development of collaboration of security with EU unlike
attitude of public toward partnership with NATO.
There is thought, that with the purpose of strengthening of participation of Ukraine in
forming of the European security system it is necessary to carry out an active policy from
overcoming of obstacles of participation of Ukraine in ESDP. There are next possible variants:
- EU forms within the limits of ESDP the separate program of partnership with the third
countries (foremost with those, who is EU partners on the program of more Wide neighborhood);
- associated partnership of Ukraine with EU within the ESDP framework;
The second variant of collaboration is more attractive for Ukraine, as provides more close
collaboration with ЄС and institutionalize participation of Ukraine. The associated partnership of
Ukraine at ESDP requires the political actualization during a present negotiation process with
European Union and searches of next legal decision. The format of the associated partnership of
Ukraine at ESDP is to become one of important aspects of dialog next to creation of free trade zone,
facilitation of the visa mode, conclusion of new Treaty about partnership and collaboration.
Embodiment of such format of partnership in practice would allow to take advantage of acquired
general experience of UKRPOLBAT (missions of NATO - KFOR, SFOR) with his subsequent reformatting in the structural unit FRR or creation of other general battalions already directly in
composition Forces of the rapid reacting.
One of the most really outlined directions of collaboration can be bringing in of Ukraine to
implementation of tasks of the program and having a special purpose document of EU the Primary
Objective 2010. Thus it would its necessary to concentrate effort, in particular, on adjusting of
collaboration of the Ukrainian soldieries experts with the European defensive agency and Military
staff of European Union that is created. Among other the subject of collaboration may become the
sphere of analysis and planning of development of soldieries forces, in particular question of
standardization of military equipment. It will be instrumental in the effective providing of
participation of Ukraine in European collaboration.
The sphere of the European air shipments also is perspective direction of collaboration of
Ukraine with EU. Within the framework of it we may consider as useful to sigh scale Agreement
about the use of air services, which would be to replace Protocol about intentions (April, 2006)
between the state enterprise Ministries of defensive of Ukraine the "Ukrainian aviation transporting
company" and delegation of the EU Military Staff. Also it costs to be instrumental Ukrainian
enterprises participation in the future French-German project of heavy transporting helicopters
(initiative from June, 2007).
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AMINTIRI DESPRE VIITORUL APĂRĂRII ARMATE
Dr. Maricel D. POPA∗
The deep changes taking place, in the last time, at global level, imposed also the big transformation of the
security term, this getting a complex definition and including in a comprehensive concept the entire social fields:
economic, political, social, cultural, ecological, spiritual, military etc. Consequently, security reveals as a
multidimensional process where the military defence has the same characteristics. Soon, the network warfare will bring
many memories about the armed defence. Among them will be the European and Euro-Atlantic integration process
itself, process having an unity and coherence which don’t allows its diferent dimensions separation.

Evoluţia actuală a ţării noastre se înscrie în amplul proces geopolitic internaţional, european şi
zonal, care a relansat problema constituirii unor noi sisteme de securitate.
În acest context, scopul politicii de apărare îl constituie descurajarea oricărei agresiuni la
adresa României, iar în cazul producerii acesteia, prezervarea prin mijloace militare a intereselor
naţionale fundamentale.
În promovarea şi apărarea valorilor şi intereselor sale fundamentale, ţara noastră acţionează,
prioritar, prin măsuri şi acţiuni politice, diplomatice, economice, culturale, morale etc., utilizarea
mijloacelor militare reprezentând o modalitate de acţiune de ultimă instanţă.
România are în vedere abordarea echilibrată a celor două componente ale puterii naţionale,
nonmilitară şi militară, şi îşi concentrează atenţia asupra multiplicării utilizării nontradiţionale a
componentei militare a apărării, prin realizarea de noi alianţe, relaţii de cooperare şi sprijin
internaţional.
În mod esenţial, apărarea reprezintă un sistem coerent şi unitar de instituţii, forţe şi resurse,
precum şi de măsuri şi activităţi specifice, proiectate şi executate în vederea apărării valorilor şi
idealurilor naţionale supreme de unitate statală şi integritate teritorială.
Analizarea noţiunilor fundamentale ale apărării armate a ţării, ca formă a apărării, constituie
un demers ştiinţific necesar, impus ca urmare a faptului că, în prezent, utilizarea acestora este încă
lipsită de unitate conceptuală şi n-a fost tratată suficient, având în vedere toată complexitatea lor.
Apărarea armată ocupă un loc central în cadrul apărării, ea reprezentând, însă, calea extremă şi
cea mai complexă pentru asigurarea securităţii naţionale. Angajând, în principal, instrumentul
profesionalizat al statului şi presupunând desfăşurarea unor acţiuni militare de amploare naţională,
apărarea armată trebuie să dispună de modalităţi specifice în proiectarea ripostei şi folosirea forţelor
armate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale securităţii naţionale. Stabilirea volumului,
structurii şi a modului de alocare a resurselor necesare materializării acestor obiective constituie, de
fapt, tocmai substanţa procesului de planificare a apărării.
Apărarea armată trebuie abordată în conexiune cu politica, definind locul şi rolul pe care îl
deţine ca modalitate de acţiune în ansamblul posibilităţilor de care dispune statul român pentru a-şi
exercita dreptul la autoapărare.
Referitor la conţinutul apărării armate, ca formă a apărării, documentele fundamentale de
apărare prevăd că ea reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor desfăşurate unitar de sistemul
militar, în spaţiul terestru, aerian şi maritim, în scopul descurajării, zădărnicirii şi respingerii
oricărei agresiuni militare care ar leza interesele fundamentale ale României.
Statul român îşi concepe, organizează şi pregăteşte din timp de pace, în plan militar,
apărarea armată a ţării, reprezentând componenta cea mai importantă a apărării naţionale şi,
implicit, a celei colective.
În condiţiile unui context conflictual, cu folosirea violenţei militare împotriva României,
apărarea armată reprezintă acţiunea fundamentală pentru realizarea obiectivului strategic al
securităţii naţionale.
∗
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În acest scop, un fundament extrem de important este faptul că apărarea armată se concepe
şi se planifică astfel încât să asigure, în orice condiţii, capacităţile şi disponibilităţile operaţionale
necesare desfăşurării de acţiuni militare oportune, întrunite, dinamice, rapide şi decisive, pe orice
direcţie şi în orice condiţii geoclimatice.
Conceptual, apărarea armată se adoptă atunci când se prevede o posibilă angajare militară a
ţării noastre într-o confruntare militară şi constituie una din manifestările principale ale războiului.
Conducerea apărării armate se realizează de către organele constituţionale ale statului român,
cărora le revine sarcina de a stabili scopul strategic general al apărării armate, scop ce constă în
zădărnicirea acţiunii forţelor agresoare, respingerea grupărilor inamice care au pătruns sau
acţionează pe teritoriul naţional, menţinerea cu fermitate a unor zone sau raioane de importanţă
strategică şi eliberarea părţilor din teritoriul naţional ocupate temporar de către agresor. Scopul se
îndeplineşte prin acţiuni militare de apărare sau / şi ofensive, planificate şi desfăşurate prin operaţii
combinate, întrunite sau independente ale forţelor armate, urmărindu-se îndeplinirea unor obiective
de importanţă strategică, operativă sau tactică.
Tuturor acestor probleme, strategia militară românească trebuie să le găsească rezolvări
adecvate, mai ales în ceea ce priveşte întrebuinţarea şi acţiunile forţelor sistemului militar, astfel:
realizarea unei capacităţi acţionale independente, dar şi integrate, a categoriilor de forţe ale armatei;
crearea posibilităţii modulării şi demodulării rapide a grupărilor de forţe în funcţie de natura şi
amploarea acţiunilor agresive; operaţionalizarea cât mai rapidă a unor forţe şi mijloace; un grad
sporit de agilitate acţională, atât pe plan zonal, cât şi pe întregul teritoriu naţional; asigurarea
conducerii strategice prin constituirea unor comandamente operaţionale, cu o înaltă capacitate
decizională.
Apreciem că pe parcursul diferitelor etape ale procesului de transformare, forţele armate vor
fi capabile să facă faţă exigenţelor naţionale şi colective (ale Alianţei), ceea ce necesită, permanent,
modernizarea apărării armate. O primă fază a modernizării, în acest sens, trebuie să fie proiectarea
unor forţe capabile să răspundă adecvat riscurilor de natură armată. În prim-planul organizării
structurii forţei, opinăm că trebuie să stea dimensiunea şi nivelul de pregătire al acesteia. În actualul
mediu geopolitic şi geostrategic continental şi regional, perioada dinaintea războiului, denumită
perioada de tensiune/criză, a devenit tot mai complexă, mai ales în ceea ce priveşte conţinutul şi
modul de derulare a unor evenimente ce se manifestă pe multiple planuri. Această perioadă
parcurge, inevitabil, diferite stări, în cadrul cărora, posibilii beligeranţi desfăşoară activităţi şi
acţiuni pentru pregătirea trecerii la agresiune sau conflict armat şi consolidarea apărării.
În acest context, denumirea stărilor, conţinutul şi durata acestora, măsurile şi acţiunile care
se preconizează să se execute, trebuie să fie definite în plan legislativ, pentru a fi recunoscute pe
plan internaţional şi pentru a nu fi speculate, în sens provocator sau justificativ, de către un potenţial
agresor.
Evoluţia fenomenului militar este impresionantă şi necesită o adaptare permanentă.
Integrarea în Alianţa Nord-Atlantică a făcut ca apărarea armată să tindă spre modernitate, având
câteva caracteristici importante: realizarea interoperabilităţii; conectarea Strategiei militare a
României la Strategia militară NATO; alinierea la apărarea colectivă şi la sistemul aliat al
planificării apărării ş.a.m.d.
Efortul amplu de realizare a interoperabilităţii trebuie continuat în plan legislativ, prin
elaborarea de norme interne sau adaptarea acestora, ale căror prevederi să asigure interoperabilitatea
operaţională, logistică şi administrativă deplină cu structurile militare NATO.
Strategia militară a României, prin conţinutul său, se conectează la Strategia militară a
NATO, dar păstrându-şi elemente de identitate naţională, care se exprimă prin întrebuinţarea şi
misiunile actualelor forţe şi mijloace.
În sensul celor menţionate, opinăm că armata se află în etapa de finalizare a procesului de
transformare a sa dintr-o forţă de apărare într-una de securitate.
O caracteristică importantă a apărării armate, în etapa de consolidare a integrării, este aceea
a adoptării conceptului de apărare colectivă, care trebuie privită ca pe o posibilitate de ducere a
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acţiunilor militare, de la nivel tactic până la nivel strategic, împreună cu structuri, forţe şi mijloace
aparţinând NATO.
De altfel, s-au produs şi se vor produce alte multe mutaţii profunde, atât de natură
conceptuală, cât şi de natură practică, pentru că, în context aliat vom avea multe drepturi, dar şi
responsabilităţi. Coerenţa procesului de reformă, managementul eficient al transformării, eforturile
depuse pentru adoptarea, adaptarea şi implementarea standardelor NATO, ca şi realizarea
interoperabilităţii cu structurile Alianţei confirmă faptul că armata a devenit deja o forţă de
securitate credibilă şi eficientă, deci performantă.
În epoca modernă, semnificaţia conceptului de securitate s-a oprit, deseori, la limitele
dimensiunilor sale militare, fapt care a condus la o preocupare exclusivă a statelor pentru asigurarea
apărării armate a teritoriului lor naţional, deci la pregătirea şi consolidarea unui sistem de ripostă
militară împotriva unei agresiuni din exterior. Diverse lucrări istorice, care analizează bipolarismul
specific războiului rece, scot în evidenţă, ca o caracteristică a acestei perioade, exacerbarea laturii
politico - militare a securităţii.
Dar, profundele schimbări care au avut loc la nivel mondial, în ultima perioadă, au impus şi
modificarea substanţială a noţiunii de securitate, aceasta căpătând o definiţie complexă, integrând
într-un concept atotcuprinzător toate domeniile vieţii sociale: politic, economic, cultural, ecologic,
spiritual, militar etc. În acest fel, securitatea se relevă ca un proces multidimensional. În cadrul său,
apărarea armată are aceleaşi caracteristici. Dar, războiul bazat pe reţea va aduce, în curând, o
multitudine de amintiri despre viitorul apărării armate.
Între acestea se află însuşi procesul de integrare europeană şi euroatlantică, proces care are o
unitate şi o coerenţă ce nu permit separarea diferitelor sale dimensiuni. Nu se poate vorbi de o
integrare secvenţială, numai în domeniul militar, economic, politic sau de altă natură. Din aceste
motive, nu putem imagina o integrare economică, fără o componentă politică şi militară, dar nici
una pur militară fără cea economică şi politico - diplomatică sau una politică fără suport economic
şi militar. De altfel, analiştii politico - militari au afirmat că o integrare în domeniul securităţii, fără
un suport economic adecvat, poate fi apreciată ca o formă fără fond.
Aceasta va fi, deja, o altă provocare a viitorului apropiat.
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NOI OPORTUNITĂŢI ŞI RISCURI PENTRU ROMÂNIA
ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Mirela ATANASIU∗
Consequently with the Romania’s adhesion to the European Union, at 1st of January 2007, there were adopted
special dispositions to ease and support the adhesion in proper conditions and although to protect the appropiate
functioning of EU’s policies and institutions.
By its adhesion to the European Union, Romania accepted to assume the rights and obligations coming from it
for each member-state. As an inhabitted practice, the Commision monitorize the communitary acquis application to
assure the respect of those obligations.
Although, as for the countries entering into EU in 2004, in the Adhesion Treaty were enclosed salvgardation
clauses and transitory disposals (for example, restrictions regarding the free movement of workers, access to the road
transport networks, dispositions regarding the veterinary and fito-sanitary norms and for food safety). In the Adhesion
Treaty is clearly prescribed if there are strong deficiencies in acquis application in the economic field, intern market,
justice or internal affairs could be adopted salvgardation measures three years after the adhesion time.

Uniunea Europeană este un conglomerat de variante naţionale sau regionale diferite ale
ordinii economice şi sociale capitaliste, ea nereprezentând o variantă unică în sine. Pot fi cristalizate
câteva trăsături de bază, comune tuturor variantelor naţionale comasate în cadrul acesteia. Prima
trăsătură de bază a capitalismului organizaţiei constă în faptul că avem aici de-a face cu o ordine
care nu este concepută numai la nivel naţional, ci care este reglementată în mare măsura la nivel
suprastatal-comunitar. Trecerea fostelor competenţe ale statului către Comunitate este un proces
îndelungat, plin de contradicţii, de reculuri şi greşeli de evoluţie.
Uniunea trebuie să facă faţă provocării de a se adapta permanent schimbărilor generate de o
serie de factori, atât interni (adâncirea integrării, în paralel cu extinderea, îmbătrânirea şi scăderea
populaţiei, necesitatea adaptării instituţiilor Uniunii, eficienţa, transparenţa şi legitimitatea deciziei
la nivel comunitar, comunicarea cu proprii cetăţeni), cât şi externi (criza mondială a resurselor
naturale şi de materii prime, competiţia venind din partea celorlalţi poli de putere, dar nu numai,
ameninţarea teroristă, ameninţări care ţin de mediul înconjurător, cum ar fi schimbările climatice,
dezastrele naturale, pandemii etc.).
În concluzie, UE este o construcţie în mişcare într-un context internaţional caracterizat, la
rândul său, de o dinamică accentuată. Aceasta face ca profilul României să ţină cont de
oportunităţile existente, în scopul minimizării vulnerabilităţilor tipice unui stat nou membru UE, al
promovării unor politici coerente, având ca obiectiv creşterea bunăstării cetăţenilor români1.
Aderarea României, deşi, normată de îndeplinirea acquis-ului comunitar, a fost însoţită şi de
o serie de măsuri de acompaniere post-aderare specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a
remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului
judiciar şi luptei împotriva corupţiei.
Pentru ultimele două componente a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare, cu
definirea unor obiective specifice pentru a oferi cadrul necesar monitorizării progreselor în aceste
domenii. Acest mecanism a fost instituit pentru a imbunătăţi funcţionarea sistemului legislativ,
administrativ sau judiciar şi pentru a remedia deficienţele grave în lupta împotriva corupţiei. Scopul
mecanismului de cooperare şi verificare este de a asigura adoptarea acelor măsuri, care să garanteze
românilor şi celorlalte state membre că deciziile, normele şi practicile administrative şi judiciare din
România corespund cu cele din restul Uniunii Europene. Progresele în domeniul reformei
sistemului judiciar şi în domeniul luptei împotriva corupţiei vor permite cetăţenilor şi
întreprinderilor din România să se bucure de drepturile care le revin în calitate de cetăţeni ai
∗

Doctorand în Ştiinţe Militare şi Informaţii la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate/Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”
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Uniunii. În acest sens, Comisia Europeană trebuie să elaboreze semestrial câte un raport de
acompaniere pentru toate domeniile urmărite.
Termenul „risc” este definit în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române drept „posibilitate
de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; pericol
posibil”. Aceasta este doar un dintre definiţiile vehiculate de experţi. Cert este faptul că toate
definiţiile cad de acord asupra a două aspecte: riscul este legat de incertitudine şi are consecinţe
asupra obiectivelor individuale, organizaţionale, instituţionale, statale, regionale, europene sau
globale deoarece riscul afectează la toate nivelurile activităţii noastre.
Incertitudinile cu care ne confruntăm pot avea efecte atât pozitive cât şi negative. Ele sunt
cele care se pot concretiza în riscuri sau oportunităţi. În general, percepţia asupra riscului are
conotaţie negativă de „pericol posibil”. Şi totuşi, o bună aplicare a managementului riscului trebuie
să ia în considerare atât riscurile cât şi oportunităţile ce se pot ivi. Oportunităţile şi ameninţările sunt
două faţete ale aceleaşi monede, ceea ce înseamnă că trebuie gestionate împreună. Orice
oportunitate care se întrezăreşte are şi posibile dezavantaje pe care le poate aduce şi care trebuie
luate în calcul. De asemenea, concentrarea statului român asupra posibilelor ameninţări trebuie să ia
în considerare nu doar modalităţile de reducere a consecinţelor negative, ci şi soluţii prin care să se
creeze beneficii pentru noi.
Deşi pare că unele riscuri (sau toate) pot fi tratate în termeni de costuri, este bine ca,
metodologic, riscurile să fie considerate “specie” distinctă. Riscurile integrării sunt riscuri
asumabile, în perspectiva termenului lung, dar, pe termen scurt, este bine ca ele să fie identificate,
în scopul proiectării de sisteme de “apărare” sau de reconversie a lor. Riscurile care nu pot fi evitate
trebuie tratate în termeni de crearea a unui cadru de mişcare a lor care să asigure nu numai
acoperirea lor cât mai mare, dar şi identificarea eventualelor efecte pozitive care le pot însoţi. În
fond, toată arta managerială (inclusiv a managementului guvernamental) constă în a gestiona
riscurile.
I. Situaţia iniţială aderării
Pentru a adera la Uniunea Europeană, toate statele candidate trebuie să îndeplinească o serie
de criterii politice şi economice şi să transpună în întregime legislaţia şi standardele europene.
Principalele probleme cu care România se confrunta înaintea aderării erau corupţia şi
necesitatea consolidării reformei din justiţie prin întărirea transparenţei, eficienţei şi imparţialităţii
sistemului judiciar. Aceste probleme au fost rezolvate în mare măsură, înregistrându-se progrese
semnificative în perioada imediat premergătoare raportului în ceea ce priveşte desăvârşirea cadrului
legislativ anticorupţie2. Rezultatele obţinute în reforma în domeniul justiţiei sunt palpabile: modul
de interpretare şi aplicare a legilor este în curs de armonizare iar numărul personalului angajat în
sistemul judiciar este în creştere. A fost consolidat cadrul legislativ ce sprijină reforma prin
adoptarea legii cu privire la mediere. A fost demarată revizuirea fundamentală a Codului Civil, a
Codului Penal, a Codului de Procedura Civilă şi a Codului de Procedură Penală. România trebuie să
asigure acum o interpretare şi aplicare mai consistentă a legilor.
Printre criteriile economice ce trebuiau îndeplinite pentru aderare se numărau: transpunerea
şi implementarea legislaţiei şi standardelor UE; agenţii de plată complet operaţionale, acreditate
pentru a gestiona plăţile directe către fermieri şi alţi beneficiari ai sistemelor de sprijin din cadrul
politicii agricole comune şi stabilirea unui sistem integrat de administrare şi control (IACS)
funcţional destinat utilizării fondurilor agricole ale UE; siguranţa alimentară; sistemele IT pentru
administrarea taxelor, ce trebuie să fie interoperabile cu cele din restul Uniunii pentru a permite
colectarea corectă a TVA pe întreaga piaţă internă; asigurarea de răspundere civilă.

2

Concluziile Raportului de monitorizare cu privire la pregătirea României pentru aderarea la UE cu
nr. MEMO/06/346, Bruxelles, 26 septembrie 2006, p. 1.
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II. România – un an post-aderare
În Europa lărgită, România este nevoită să-şi formuleze opţiunile într-un context în care
problematica integrării ajunge să fie semnificativ distinctă de cea a familiarizării cu cerinţele de
acquis specifice negocierilor de aderare; deşi importanţa acestui tip de probleme nu se reduce, este
vorba acum de un nivel din ce în ce mai ridicat al interdependenţelor între ţările membre, care
reclamă un alt tip de comportament strategic. Raportarea la mecanismul deciziei se face în principal
pe două coordonate: poziţionarea faţă de provocările imediate ale integrării şi apartenenţa la
anumite coaliţii de interese. Aceste două direcţii, ce surprind pe lângă dependenţa de mecanismul
comunitar format al elaborării politicilor şi, respectiv, independenţa şi interdependenţa interacţiunii
strategice, formează sursele esenţiale pentru ordonarea preferinţelor naţionale în participarea la
procesul de decizie.
II.1 Oportunităţi deschise de integrare
Uniunea Europeană poate aduce în acest context, atât direct, cât şi indirect, un plus de
stabilitate, deoarece riscurile apariţiei unei confruntări militare tradiţionale pe continentul european
s-au diminuat semnificativ. Interesele şi obiectivele de securitate actuale ale statelor europene
favorizează cooperarea şi solidaritatea. Mediul de securitate internaţional este influenţat pozitiv de
procesele de integrare europeană şi euroatlantică.
Prin această abordare, Uniunea Europeană poate contribui semnificativ la realizarea unui
sistem de securitate multilateral, care să permită edificarea unei lumi mai prospere, mai echitabile şi
mai sigure.
Beneficiile care decurg din calitatea de stat membru sunt numai potenţiale. Din acest motiv,
România are nevoie de definirea clară a intereselor proprii, susţinerea lor activă, dar de o manieră
consensuală cu celelalte state membre, coordonare, reprezentare, participare activă, voinţă politică
şi apoi implementare, monitorizare şi fructificarea rezultatelor.
Misiunea generală al României odată cu oferirea acestei oportunităţi prin aderarea la UE
este acela de a-şi valorifica la maxim noua sa calitate, de a transforma beneficiile potenţiale
(oportunităţile) în realităţi.
Obiectivul strategic al României, pe de altă parte, îl reprezintă convergenţa cu statele
membre ale Uniunii Europene, în termeni de bunăstare individuală a cetăţenilor săi şi a societăţii ca
întreg.
Principalul beneficiu al aderării României la Uniunea Europeană îl reprezintă consolidarea
unui sistem legislativ şi instituţional modern. Adăugând la aceasta şi accesul pe Piaţa Internă,
precum şi asistenţa financiară, se poate estima că România are asigurate premisele unei convergente
relativ rapide cu UE. Pe de altă parte însă, obţinerea statutului de membru al UE a fost o condiţie
necesară, dar nu suficientă pentru maximizarea beneficiilor aderării. Continua aplicare şi
consolidare a sistemului legislativ şi instituţional după momentul aderării sunt fundamentale.
Politica externă a ţării noastre trebuie să se focalizeze pe protejarea intereselor sociale şi economice
ale cetăţenilor români, precum şi pe promovarea şi protejarea intereselor economice, politice şi
militare ale României, în concordanţă cu poziţia sa geostrategică. De asemenea, politica externă
trebuie să ia în considerare participarea activă la construcţia instituţională şi culturală a Marii
Europe.
Actorii politici au utilizat resursele şi consilierea oferite de instituţiile internaţionale
financiare şi organizaţiile internaţionale – în primul rând, cele ale Uniunii Europene – pentru
revigorarea procesului de transformare şi depăşirea anumitor blocaje. În pofida cadrului procesului
de accesiune la UE, România a rămas un partener relativ dificil pentru organizaţiile
neguvernamentale.
Aderarea la Uniunea Europeană a integrat România într-o nouă dimensiune a gestionării
afacerilor interne. Cerinţele alinierii la politicile europene în materie au determinat realizarea de
reforme importante structurale şi funcţionale şi impun continuarea acestora. Adaptarea instituţiilor
şi politicilor interne la legislaţia şi practicile europene, în special în arii de maximă importanţă
precum controlul frontierelor, aderarea la spaţiul Schengen, migraţia, cooperarea poliţienească şi
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combaterea crimei organizate constituie o cerinţă esenţială pentru securitatea României, dar şi a
UE în ansamblul său. Rolul şi responsabilitatea României sunt cu atât mai importante cu cât graniţa
sa de Est va fi graniţa externă a Uniunii pe termen cel puţin mediu, până la momentul unor viitoare
extinderi. România trebuie să continue investiţiile angajate în implementarea sistemului integrat de
management al frontierelor şi să susţină orice altă dezvoltare a acquis-ului în domeniul
managementului frontierelor care ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei actuale din punctul de
vedere al securităţii continentului european.
În plus, recunoscând presiunea migratoare extrem de mare de la frontierele Uniunii,
România trebuie să susţină marile proiecte actuale europene în materie de control al migraţiei, care
au ca obiectiv reducerea acestei presiuni.
II.2 Noi riscuri şi abordări ale acestora din prismă europeană
Securitatea reprezintă o problemă esenţială a existenţei societăţii umane, iar definirea sa este
un subiect foarte important în documentele oficiale ale multor organizaţii internaţionale.
Principalele tipuri de riscuri ce ameninţă România după integrarea în UE sunt militare şi
non-militare.
a) Riscuri militare
Uniunea Europeană nu mai este ameninţată, în prezent, de conflicte de tip clasic, în schimb
se confruntă din ce în ce mai frecvent cu o serie de ameninţări asimetrice, greu predictibile şi mult
mai greu de contracarat. Trei dintre aceste tipuri de ameninţări de tip militar se impune a fi marcate
în mod special:
- Terorismul internaţional, care reprezintă o ameninţare strategică. Acest nou tip de terorism
este legat de mişcări religioase fundamentaliste care au cauze deosebit de complexe. Dincolo de
riscurile imediate, terorismul ameninţă deschiderea şi toleranţa specifice societăţilor democratice.
Noul tip de terorism diferă de cel din deceniile precedente deoarece pare a fi interesat de utilizarea
violenţei nelimitate şi de producerea de pierderi masive. Pentru acest tip de terorism, exemplificat
de reţeaua Al-Qaeda, Europa este atât o ţintă, cât şi o bază de lansare a atacurilor.
- Proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă o altă importantă ameninţare la
adresa păcii şi securităţii ţărilor şi popoarelor din UE. În prezent are loc o diseminare periculoasă a
armelor de distrugere în masă, mai ales în zona Orientului Mijlociu. Prin intermediul acestor arme
un grup terorist de mici dimensiuni poate provoca pierderi care anterior nu puteau fi cauzate decât
de armate ale unor state naţionale.
- Existenţa unor structuri statale slabe (failed states) şi amplificarea crimei organizate. În
unele state sau regiuni precum Somalia, Liberia, Afganistan, Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi
Muntenegru, Kosovo etc., dezorganizarea instituţională, corupţia la nivel înalt, conflictele civile şi
accesul la arme au determinat întărirea poziţiilor crimei organizate. Aceste situaţii sunt ameninţări
la adresa securităţii, prin sprijinirea traficului de droguri, a celui de fiinţe umane şi a terorismului3.
Aceste tipuri de ameninţări la adresa securităţii Europei sunt localizate şi în Balcanii
Occidentali, Europa Răsăriteană şi Asia Centrală.
Ca răspuns la aceste noi pericole, statele Europei, în primul rând cele cu potenţial economic
şi militar semnificativ, au în vedere noi principii de organizare a securităţii regionale şi globale
bazate pe democraţie, guvernare eficientă şi respectarea legilor. Democraţia, guvernarea eficientă şi
respectarea, legilor, în calitate de noi principii ale securităţii globale, presupun ca relaţiile dintre
state să ţină cont de existenţa unor interese divergente, fără a face apel la utilizarea forţei ca metodă
de rezolvare a conflictelor.
Faţă de ameninţările de tip nou la adresa securităţii, Uniunea Europeană poate răspunde prin
trei obiective strategice:
- asigurarea stabilitţăii şi bunei guvernări în vecinătatea imediată. Aceasta va implica
extinderea zonei de securitate din jurul Europei şi asigurarea că statele din această zonă (Europa de
3
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domeniul politicii de securitate şi apărare, Bucureşti, 2004.
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Est, Balcanii de Vest, statele din zona Mediteranei) sunt bine guvernate. Acest obiectiv va implica,
totodată, continuarea şi dezvoltarea implicării Europei în soluţionarea conflictului arabo-israelian;
- crearea unei ordini internaţionale bazate pe un multilateralism eficace. Într-o lume
caracterizată de globalizare (ameninţări globale, pieţe globale, mijloace mass-media globale),
securitatea şi prosperitatea depind de existenţa unui sistem multilateral eficace. De aceea, unul
dintre obiectivele Uniunii Europene trebuie să fie dezvoltarea unei societţăi internaţionale puternice,
caracterizate de existenţa unor instituţii internaţionale eficiente, precum şi de existenţa unei ordini
internaţionale bazate pe respectarea legilor, în primul rând a principiilor înscrise în Carta
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Calitatea societăţii internaţionale depinde de calitatea guvernelor ce o
compun. Cea mai bună apărare pentru securitatea europeană este dată de existenţa unei lumi
formate din state democratice bine conduse. De aceea, răspândirea bunei guvernări, combaterea
corupţiei şi a abuzului de putere, instaurarea domniei legii şi protejarea drepturilor omului sunt cele
mai bune mijloace de a întări ordinea mondială. În acest context, un element important al acestei noi
ordini internaţionale este considerată a fi cooperarea transatlantică în cadrul NATO;
- pregătirea unui răspuns la ameninţările de tip nou. Acest răspuns a inclus pachetul de
măsuri antiteroriste adoptat după 11 septembrie 2001, sprijinirea măsurilor de neproliferare a
armelor de distrugere în masă şi asistarea statelor cu structuri slabe sau instabile din Balcani,
Afganistan, Timorul de Est şi Africa. Identificarea unor răspunsuri la noile ameninţări trebuie să
pornească de la faptul că acestea survin adesea la mari depărtări, sunt mai dinamice şi mai
complexe. De aceea liniile de apărare vor trebui de multe ori să se afle în străinătate. Caracterul
dinamic va necesita mutarea accentului pe prevenirea crizelor şi a ameninţărilor. Caracterul
complex va necesita şi soluţii pe măsură care vor include controlul exporturilor, presiuni
economice, politice sau chiar militare. Uniunea Europeană dispune de toate instrumentele pentru
adoptarea unor astfel de soluţii complexe. În realizarea obiectivelor sale de securitate şi apărare
Uniunea Europeană nu va putea face abstracţie de necesitatea menţinerii unor relaţii privilegiate cu
SUA. În acelaşi timp însă, Uniunea Europeană va trebui să îşi dezvolte colaborarea cu alţi actori
importanţi de pe scena mondială. În acest sens se vor dezvolta relaţii strategice cu Rusia, Japonia,
China, Canada şi India, fără ca vreuna din aceste relaţii să aibă un caracter de exclusivitate.
b) Riscuri economice
Pe lângă riscurile de tip militar relativ cunoscute mai apar şi unele emergente asupra
individului de unde se resimte necesitatea accentuării elementelor ce ţin de securitatea individului
odată cu integrarea în Uniunea Europeană.
Riscurile integrării României în UE sunt diferite în funcţie de orizontul de timp pentru care
se face analiza (scurt sau lung). Aici vor fi considerate doar riscurile care ar putea apărea pe termen
scurt, adică în perioada imediat următoare (1-2 ani) după momentul aderării. De asemenea, mai
facem o reducţie de sfera de cuprindere şi anume vom trata doar riscurile care sunt generate, pe
termen scurt, de aderare, din perspectiva României.
Deşi pot fi imaginate tipologii mai diversificate pentru riscurile aderării, aici vom folosi un
criteriu care pare, de departe, cel mai relevant din perspectiva efectului asupra economiei
(instituţiilor, societăţii) româneşti: criteriul comportamentului economic vizat. În acest sens, am
identificat următoarele categorii de riscuri:
• Riscul de capilarizare a fluxurilor economice, la nivelul noului sistem integrativ: în
principiu, riscul de capilarizare a fluxurilor economice nu înseamnă altceva decât implicaţiile
generate de orientarea spontană (parţial, poate fi şi instituţionalizată) a oricărei resurse economice
(forţă de muncă, capital fizic, bani) spre costul minim de oportunitate al fructificării sale sau spre
beneficiul maxim al fructificării sale. În acest sens, pot apărea următoarele reorientări ale acestor
fluxuri, cu implicaţiile corespondente:
- ieşiri masive de capital bănesc (ieşiri valutare nete) din economia naţională (inclusiv
din sistemul bancar) spre celelalte state membre, luând în considerare nu numai gradul superior de
fructificare a capitalului bănesc, dar şi securitatea acelui capital sau randamentul superior de
utilizare a lui ca şi capital productiv; acest risc se va produce, desigur, cu o probabilitate mai mare
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în condiţiile deschiderii contului de capital neânsoţită de anumite măsuri de control care să
minimizeze efectul destabilizator al ieşirilor nete de capital asupra echilibrului extern;
- ieşiri masive de forţă de muncă spre pieţele de muncă ale statelor membre. Deşi un
asemenea flux are şi implicaţii pozitive (asupra contului curent, asupra cheltuielilor cu
indemnizaţiile de somaj sau asupra creşterii calificării forţei de muncă), în general, efectul negativ
va fi predominant (scăderea potenţialului economic curent al ţării, prin reducerea produsului intern
brut potenţial);
- reducerea capacităţii băncii centrale naţionale (chiar în interiorul principiului subsidiarităţii
concedat de banca centrală europeană) de a controla politica monetară, prin faptul că băncile
comerciale rezidente pot apela la credite bancare de ultima instanţă, la rescontări sau la vânzari de
valută (până la adoptarea efectivă a monedei euro) la oricare bancă centrală din statele membre;
- intrări masive, pe “nişe libere”, ale infracţionalităţii internaţionale, indeosebi trafic de
droguri, arme sau carne vie;
• Riscul de capturare a pieţei: acest risc se referă la faptul că, dat fiind gradul mediu de
competitivitate al bunurilor şi serviciilor din actualele state membre mai mare decât cel al bunurilor
şi serviciilor autohtone, piaţa de bunuri şi servicii internă va deveni captivă ofertei externe (în
condiţiile acceptate ale liberei circulaţii a bunurilor economice). Deşi la unele bunuri (cum ar fi cele
din agricultură) sau servicii (cum ar fi cele de turism rural sau montan) România poate dezvolta o
competitivitate în afara considerentelor de preţ sau calitate (mizând pe aspecte de ecologie sau de
specificitate naturală), balanţa rezultantă a acestor “competiţii” va fi cu siguranţă negativă;
• Riscul de efecte asimetrice ale şocurilor instituţionale comunitare: politicile
guvernamentale comunitare vor avea în vedere “media” structurilor, standardelor, situaţiilor etc. la
nivelul sistemului integrat. Ca urmare, o anumită măsura de politică guvernamentală (politica
monetară, fiscală, socială comercială etc.) va putea produce efecte asimetrice (chiar adverse, la
limită) într-o economie care se “abate” de la standardul luat în considerare la proiectarea măsurii
respective. Deşi realizarea unui grad mare de convergenţă a economiei româneşti cu economia
comunitară va putea reduce mult din această asimetrie de efecte ale şocurilor instituţionale
comunitare, cel puţin pe termen scurt, după aderare, riscul unor asemenea efecte a rămas actual şi
important;
• Riscul de import de uzură morală: economiile emergente care aderă la UE se pot
confrunta cu un risc specific şi anume acela că, în complexul economic naţional, să se transfere
ramuri, subramuri sau activităţi ori subactivităţi economice care, la nivelul statelor membre actuale,
sunt considerate indezirabile din motive diverse (poluante pentru mediul înconjurător, cu
randamente economice inacceptabil de scăzute, dezonorante pentru persoanele implicate etc.)
De asemenea, printre noile ameninţări se numără şi cele biologice, fizice şi psiho-sociale
asupra lucrătorilor din mediul de lucru european. În ultimii zece ani, mass-media a sensibilizat
opinia publică în legătură cu riscurile biologice, cum ar fi antraxul, ca urmare a activităţilor
bioteroriste, sindromul respirator acut sever (SRAS) şi ameninţarea gripei aviare. Însă, agenţii
biologici sunt omniprezenţi şi, în multe locuri de muncă, lucrătorii se confruntă cu riscuri biologice
foarte grave.
Două dintre principalele preocupări evidenţiate – riscurile de securitate şi sănătate în muncă
(SSM) legate de pandemii şi de prezenţa la locul de muncă a organismelor rezistente la
medicamente – ilustrează cât este de important ca riscurile biologice să fie tratate la nivel global şi
printr-o cooperare între discipline cum ar fi SSM, sănătatea publică, sănătatea animalelor,
protecţia mediului şi siguranţa alimentară. Cele mai importante 10 probleme care se nasc sunt:
- riscuri profesionale legate de pandemii;
- evaluarea dificilă a riscurilor biologice;
- expunerea lucrătorilor la microorganismele rezistente la medicamente;
- lipsa informaţiilor privind riscurile biologice;
- întreţinerea necorespunzătoare a sistemelor de aer condiţiona şi de alimentare cu apă;
- formarea necorespunzătoare a personalului autorităţilor locale din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
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riscuri biologice în uzinele de tratare a deşeurilor;
- expunerea combinată la bio-aerosoli şi substanţe chimice;
- endotoxine;
- mucegai în locurile de muncă închise4.
Alte riscuri ce vizează direct indivizii, care interacţionează la nivel european la locul de
muncă sunt cele fizice determinate de factori precum: nivel de zgomot, vibraţii, temperatură,
radiaţie non-ionizantă sau ionizate, utilaje sau procese de muncă, radiaţii ultraviolete etc.5
Riscurile psiho-sociale se datorează modului în care munca este destinată, organizată şi gestionată,
dar şi contextului economic şi social al mediului de lucru european, ce duc la creşterea stresului şi
chiar la deteriorarea gravă a sănătăţii fizice şi mentale. Principalele astfel de riscuri sunt:
- contracte nesigure în contextul unei pieţe de muncă instabile;
- vulnerabilitatea crescută a lucrătorilor în contextul globalizării;
- noi forme de contracte de muncă;
- sentimentul lipsei de siguranţă a locului de muncă;
- forţă de muncă înaintată în vârstă;
- program de lucru prelungit;
- intensificarea muncii;
- producţie şi externalizare competitive;
- exigenţe emoţionale mari la locul de muncă;
- un echilibru necorespunzător între viaţa profesională şi viaţa privată.
În acest sens, Uniunea Europeană a iniţiat o Strategie de reducere până în 2012 cu 25 % a
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale6.
Un alt tip de risc este cel de natură economică. Integrarea României în Uniunea Europeană a
adus pentru firmele româneşti noi posibilităţi, dar şi noi riscuri, mai ales pentru cele care nu sunt
pregătite să ţină piept concurenţei. Costurile pentru certificarea sistemelor de management al
calităţii sau al mediului, obţinerea etichetei ecologice pentru produse, dar şi lipsa de promovare pe
piaţa internaţională sunt piedici în calea succesului companiilor româneşti. O firmă "bine
informată" caută tot timpul soluţii. Una dintre acestea ar putea fi un ajutor din banii alocaţi de stat
pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.
În noul context al integrării vechile măsuri naţionale încetează să mai fie valabile şi se trece
la cele noi europene cu aplicabilitate imediată: suspendările autonome de taxe; sistemul
reducerilor/exceptărilor de taxe; noi prohibiţii şi restricţii; măsuri anti-dumping, compensatorii sau
anti-subvenţie; politici sectoriale ce privesc agricultura, industria textilă sau siderurgică etc.
Acordurile fiscale ale României cu diferite state din regiune (Moldova, Serbia, Macedonia, Albania,
P-16, SGPC) au fost denunţate la aderare şi, de asemenea, se anulează şi preferinţele pentru diferite
acorduri preluându-se cele ale UE, România devenind donator de preferinţe tarifare (SGP) şi
supunându-se unor noi reguli/documente/condiţii de origine.
II.3 Europenizare, globalizare, mondializare
Procesul de raliere la Uniunea Europeană şi de adaptare la valorile europene prin adecvarea
vieţii economice, sociale, politice, economice etc. la aquis-ul comunitar reprezintă unul dintre paşii
spre globalizare.
Globalizarea este un proces tipic occidental ce lărgeşte cadrele determinante ale schimbării
sociale la nivelul lumii ca întreg. Astfel, în timp ce schimbarea socială a fost iniţial abordată în
cadre locale, regionale şi naţionale, acum centrarea este asupra internaţionalizării şi globalizării. A
crescut interesul în explicarea relaţiilor dintre unităţile teritoriale şi lumea ca întreg, discuţiile
4

Raportul nr. 68 cu privire la previziunile experţilor privind riscurile biologice emergente legate de securitatea
şi sănătatea în muncă (SSM), Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Belgia, 2007.
5
Raportul experţilor asupra riscurilor fizice emergente legate de siguranţa şi sănătatea la locul de muncă,
Observatorul de risc nr. 1 al Agenţiei Europene pentru Siguranţă şi Sănătate în Muncă. Luxemburg, 2007.
6
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/204&format=HTML&aged=0&language=RO&gui
Language=en
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purtându-se asupra problemelor cu privire la „legătura micro-macro”, „raportul local-global” şi la
analize multi-nivel. Problema care rămâne deschisă este cea referitoare la modul în care s-ar putea
merge dincolo de enumerarea simplă a diferiţilor indicatori ai globalizării precum operaţiunile
corporaţiilor multinaţionale şi transnaţionale, comunicaţiile prin satelit, existenţa unei limbi
universal acceptată, problemele ecologice ale lumii actuale sau abordarea globală a problemelor de
securitate şi pace.
Globalizarea se numără printre cele mai importante schimbări sociale cu care se confruntă
lumea de azi. Multe dintre problemele fundamentale din prezent, cum ar fi cele ecologice sau
evitarea unei confruntări militare la scară mondială sunt, în ceea ce priveste scopul, de importanţă
mondială. În ciuda creşterii accentuate a interdependenţei economice şi culturale, sistemul mondial
este caracterizat prin inegalităţi şi divizat într-un „mozaic” de state, ale căror preocupări pot fi
comune însă şi divergente. Nu există o dovadă clară a unui consens politic, în viitorul apropiat, care
va depăşi interesele conflictuale ale statelor. Un guvern mondial poate apărea în cele din urma însă
aceasta va fi rezultatul unui proces destul de îndelungat. În multe sensuri lumea devine mai unită,
iar unele surse de conflicte între naţiuni tind să dispară. Totuşi, diferenţele mari între societăţile
puternic dezvoltate şi cele sărace se pot constitui cu uşurinţă în sursele unor conflicte internaţionale.
Astfel, încă nu există nici o „agenie” mondială care să poată controla eficient acestea tensiuni sau să
realizeze o redistribuire a prosperităţii şi păcii în lume.
În acest sens, apreciem că globalizarea reprezintă un fenomen obiectiv, intrinsec, al
societăţii umane, care s-a extins din nevoia de a găsi noi pieţe de desfacere, de a liberaliza cât mai
mult cu putinţă comerţul, de a facilita pentru toţi accesul la resurse, mai ales la cele cu impact
semnificativ asupra procesului de dezvoltare economică. Globalizarea reprezintă, totodată, un
proces permanent şi dinamic, care impune o nouă viziune a ordinii internaţionale. Termenul folosit
pentru a reda conţinutul noţional al acestui fenomen poartă denumirea de mondializare în anumite
arii geografice, cu precădere în spaţiul francofon, pentru de a pune în evidenţă nuanţe specifice ale
procesului. Ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în sfere ale vieţii
economice, politice, sociale şi culturale, tot mai largi şi mai variate, cu implicaţie directă asupra
globalizării activităţilor, cerând la rândul lor o soluţionare globală, este acceptat pe scară tot mai
largă termenul globalizare. Prin mondializarea pieţei se creează posibilitatea pentru comprimarea
spaţiului planetar comunicaţional, pentru intensificarea şi permanentizarea schimburilor şi
cooperării între popoare, culturi şi civilizaţii. Este posibilă, totodată, conectarea indivizilor unii cu
alţii, în scopul de a se evita izolarea şi, de a facilita, de a accelera şi de a face mai puţin scumpe
schimburile, interacţiunile, comerţul.
Fenomenul globalizării se manifestă la toate nivelurile societăţii contemporane.
Liberalizarea schimbului de mărfuri, transferul de idei, de cunoştinţe, de informaţii, de concepte şi
de inovaţii au imprimat dinamism şi amploare fenomenului globalizării, indiferent de momentul în
care s-a desfăşurat acesta, ceea ce îi oferă un caracter integrator. În mod firesc, constatăm că
procesul de globalizare a pieţelor antrenează după sine şi globalizarea în universul mărfurilor. Un
produs finit reprezintă tot mai mult rezultatul combinării unor materiale şi servicii provenind
deseori din diferite colţuri ale lumii. Cursul spre globalizarea pieţelor şi intensificarea activităţii
competiţionale determină întreprinderile mondiale să dezvolte produse adaptabile, care să răspundă
mai bine cerinţelor pieţei mondiale, inclusiv printr-o comunicare specifică noilor condiţii de piaţă.
Tendinţa de mondializare a economiei atrage după sine şi apariţia segmentelor de clientelă
transnaţională, respectiv mondializarea gusturilor consumatorilor. Observăm, totodată, că tendinţele
de globalizare economică, manifestată inclusiv prin tentativele de globalizare a pieţelor de mărfuri,
şi de liberalizare a schimburilor comerciale internaţionale s-au manifestat în paralel cu procesele de
integrare economică.Concluzii
România este evident înclinată să urmeze un model tradiţional de creştere/dezvoltare, prin
imitare, în timp ce şansele actuale de ajungere din urmă ţin exact de domeniul în care suntem foarte
deficitari, adică de inovare.
România are, deocamdată, de soluţionat mari probleme de dezvoltare economică, iar a se
raporta direct la obiectivele Lisabona pare, într-adevăr, a fi nerealist. Problemele economice ale
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unei ţări, prioritţăile acesteia diferă în funcţie de stadiul dezvoltării în care aceasta se află, de
nevoile acelui stadiu. România încă se află în faza în care atractivitatea pentru investitori se bazează
pe prezenţa unor resurse ieftine, iar nevoile de investiţii pentru modernizare, în special în
infrastructură, sunt uriaşe, înainte de a reuşi saltul spre competitivitate preponderent prin inovare.
Totuşi, anumite evaluări în contextul Lisabona sunt utile pentru a se cunoaşte unde se plasează
România, la un moment dat, în raport cu actualii şi viitorii membri ai UE, dar şi pentru a prelua din
timp anumite orientări şi în acest domeniu, conform noii filosofii de guvernanţă. Faptul că ne aflăm
la o anumită distanţă în urma celorlalte ţări evaluate nu înseamnă că nu trebuie să vizăm acele
obiective care ne pot ajuta să progresăm în direcţia spre care se îndreaptă UE în privinţa
competitivităţii.
În ceea ce priveşte coordonarea internă a afacerilor europene, România trebuie să îşi
definească şi să îşi consolideze un mecanism instituţional puternic şi unitar, care să permită
formularea şi susţinerea rapidă şi corectă a poziţiilor şi intereselor naţionale la nivel comunitar.
În domeniul relaţiilor externe, România, ca stat membru NATO, ONU, OSCE şi UE, va
trebui să-şi reconfigureze mecanismele de formulare a obiectivelor şi infrastructura de promovare a
intereselor naţionale, în principal pe cele două direcţii - europeană şi transatlantică - şi să valorifice
în mod deosebit punctele lor comune: valorile democratice şi nevoia de securitate.
O atenţie deosebită se va acorda, în continuare prevenirii şi combaterii terorismului,
criminalităţii organizate, îndeosebi a migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a traficului de
droguri, a traficului cu arme şi substanţe interzise.
România va intensifica participarea la cooperarea internaţională în combaterea criminalităţii
organizate şi a altor ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii şi va continua dezvoltarea
reţelei ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură, care îşi desfăşoară activitatea în
exterior.
România susţine dezideratele cuprinse în Programul HAGA referitoare la implementarea
principiului disponibilităţii pentru a deveni operaţional la 1 ianuarie 2008 sau mai devreme.
Se va continua procesul de reformare şi modernizare pentru toate structurile de aplicare a
legii astfel încât să fie compatibile din punct de vedere procedural, tehnic dar şi al calităţii
resurselor umane cu structurile similare din celelalte state membre UE.
Se va acorda atenţie pregătirii profesionale continue precum şi capacităţii de cooperare
efectivă cu agenţiile de aplicare a legii din Statele Membre şi cu organizaţiile internaţionale
specializate.
Provocarea pentru perioada imediat următoare o reprezintă identificarea unei viziuni viabile
împărtăşite de toţi actorii societăţii, clasă politică, societate civilă etc.
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INTERESELE NAŢIONALE PRIVIND SECURITATEA
MARITIMĂ LA MAREA NEAGRĂ
Simona-Valentina MALEŞCU∗
Taking into account the importance of maritime security, this paper analyzes the main reasosns of considering
maritime security a basic component of national security. It also identifies romanian national interests in maritime
domain and presents the author’s view on how to promote and protect national interests in this domain.

Introducere
Conceptul de securitate este unul foarte complex. Cu toată contribuţia ştiinţifică a unor
domenii precum Relaţiile Internaţionale, Studiile de Securitate sau Geopolitica, cunoaşterea
academică nu a dus la o definiţie unanim acceptată a conceptului de securitate. Cu toate că persistă
încă destule confuzii în definirea securităţii, un lucru pare destul de clar: securitatea nu înseamnă
doar protecţia fizică a subiectului de referinţă, ci implică şi protecţia economică, politică sau
culturală a valorilor şi intereselor unei naţiuni. De aceea, formularea unei politici de securitate
realiste trebuie să înceapă prin stabilirea unei definiţii operaţionale a securităţii şi a unui set clar de
criterii pentru evaluarea acestei politici. Modelul este suplu şi trebuie să fie suficient de fin pentru a
include chestiuni ignorate prea mult: sărăcia, migraţia, traficul de persoane, riscurile de mediu,
ameninţări economice sau politice.
Aşadar, securitatea naţională devine un concept mult mai complex decât apărarea graniţelor
prin mijloace militare, dar este necesar un cadru conceptual şi o metodologie raţională de evaluare a
mediului de securitate şi de identificare a ameninţărilor reale şi a intereselor naţionale în acel
context. Politica de securitate naţională îşi propune să protejeze diferite entităţi: indivizi, stat regiuni
sau sistemul internaţional.
În concluzie, politica de securitate naţională poate fi definită ca un ansamblu de decizii ce
privesc structurarea unei viziuni despre securitatea naţională şi interesele naţionale, determinarea
unor obiective strategice şi elaborarea unor strategii naţionale, dar şi implementarea şi evaluarea
acelor strategii.
Într-o democraţie, elita politică, deţinătoarea puterii prin delegare din partea poporului este
cea care propune viziunea strategică (cum va arăta ţara peste un număr de ani). Formularea viziunii
strategice este o etapă de bază a politicii de securitate naţională. La modul ideal, în procesul
politicilor publice, elita politică şi birocraţia definesc „securitatea naţională”, construiesc
alternative, selectează obiectivele necesare şi recomandă strategii. Trebuie însă amintit că
elaborarea strategiei de securitate naţională nu este o practică universală a politicilor publice. În
comunitatea euroatlantică se vorbeşte de seturi de strategii naţionale, organizate la fiecare nivel
strategic.
Chiar dacă nu există o teorie universală a strategiei, practica a impus utilizarea unor teorii de
rang mediu, utile în formularea strategiei de securitate naţională, dar şi a unor seturi de „bune
practici”, ca mijloc de alocare raţională a resurselor, în vederea îndeplinirii obiectivelor politicii de
securitate naţională.
Unul dintre criteriile fundamentale de analiză a succesului unei politici de securitate este
acela de a câştiga războaiele. Pe timp de pace însă, criteriul de bază este acela de estimare a
modului de îndeplinire a obiectivelor strategice pe baza unor costuri rezonabil definite.
Recent, a devenit o cutumă ca naţiunile să-şi elaboreze documente strategice publice, fie în
cadrul unui singur document (strategia de securitate naţională), fie printr-un set de documente.
Strategia de securitate naţională, ca document de planificare strategică, încearcă să pună de acord
obiectivele strategice, stabilite de decidenţii politici civili, cu resursele disponibile şi să ofere
mijloacele de realizare a lor. În concepţia lui Arthur F. Lykke Jr., profesor la US Army War
∗
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College, strategia de securitate naţională „este o ecuaţie simplă, bazată pe trei piloni: obiective
strategice, concepte strategice şi resurse”7.
Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces propune un ghid general de
elaborare a unei strategii de securitate într-un singur document care să cuprindă cel puţin trei părţi.
În prima parte, documentul trebuie să definească viziune statului privind securitatea naţională, care
să cuprindă definirea valorilor şi intereselor naţionale, obiectivele strategice şi instituţiile de
securitate. Partea a doua ar trebui să cuprindă evaluarea ameninţărilor şi oportunităţile prezente şi
viitoare legate de acele valori şi interese şi posibilităţi de cooperare internaţională. A treia parte ar
trebui să cuprindă sarcini şi misiuni pentru instituţii şi să specifice resursele necesare.
Analizând aceste aspecte nu putem să nu remarcăm faptul că strategia de securitate naţională
se va construi în special în jurul valorilor şi a intereselor naţionale, problema principală rămânând
definirea clară şi rezonabilă a acestora. Iar dacă analizăm acest aspect în contextul realităţilor
actuale vom constata că o caracteristică generală a definirii intereselor naţionale ale statelor este
raportarea lor la conceptul „dezvoltării durabile”. Cu alte cuvinte, provocarea constă în asigurarea
reîntăririi mutuale a creşterii economice, bunăstarea socială şi protecţia mediului, iar aceste aspecte
sunt aplicate tuturor domeniilor vieţii economico-sociale, inclusiv domeniului maritim.
I. Securitatea maritimă, parte integrantă
a politicii de securitate naţională
Administrarea relaţiei socio-economice cu mările şi oceanele lumii devine din ce în ce mai
mult un obiectiv strategic nu numai pentru statele cu ieşire la mare dar şi pentru alte state care nu se
bucură de acest avantaj. Statele au în acest fel posibilitatea de a aplica dezvoltarea durabilă mărilor
şi oceanelor lumii, în prezent recunoscută drept o provocare globală majoră, strâns legată de
schimbările climatice.
Datorită creşterii concurenţei pentru spaţiul marin şi impactului cumulat al activităţilor
umane asupra ecosistemelor marine, procesul decizional din domeniul maritim, fragmentat în
prezent, devine inadecvat şi necesită o abordare mai integrată şi bazată de cooperare. Prea mult
timp, politicile privind, de exemplu, transportul maritim, pescuitul, energia, supravegherea şi
controlul mărilor, turismul, mediul marin şi cercetarea marină s-au dezvoltat separat, conducând
uneori la ineficienţă, incoerenţă şi conflicte de utilizare. Este momentul ca toate aceste aspecte să
fie integrate într-un cadru unic de administrare care să aplice abordarea integrată la toate nivelurile,
precum şi instrumente de politică orizontale şi intersectoriale. Acest cadru nu poate fi altul decât
acela oferit de strategia naţională de securitate, un document de o importanţă deosebită pentru toate
statele lumii.
Într-adevăr, la acest început de mileniu, tot mai multe state îşi conturează politici, strategii şi
doctrine navale proprii, care arată orientarea clară a acestora către Oceanul Planetar. Acestea au
menirea de a le oferi un orizont din ce în ce mai conturat în ceea ce priveşte cucerirea Oceanului
Planetar şi proiectarea sferelor de influenţă proprii în spaţiile acestuia, aşa cum bine surprindea
profesorul John Hattendorf de la US Naval War College, care afirma că „scopul fundamental al
strategiei maritime se centrează pe controlul activităţii umane pe mare”8. Practic, este vorba de două
aspecte care sunt esenţiale, şi anume: efortul de a stabili propriul control pe mare în zonele de
interes şi a îngrădi acest lucru altora. Acest lucru însă se poate deduce în special di politicile şi
strategiile navale ale marilor puteri navale, celelalte state mai mici se mulţumesc, de regulă, cu
definirea unor interese naţionale ce depăşesc cu puţin limita propriilor ape teritoriale.
Dacă analizăm preocuparea SUA pentru securitatea maritimă constatăm că aceasta nu mai
este o preocupare doar a specialiştilor militari în domeniu, ci şi a factorului politic naţional,
respectiv a preşedintelui şi guvernului acestei ţări. În acest sens au fost adoptate directive speciale
(National Security Presidential Directive NSPD-41 şi Homeland Security Presidential Directive
HSPD-13) care tratează pe larg politica de securitate maritimă, conţinutul lor stabilind că „politica
7
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SUA, direcţiile prioritare şi acţiunile ce trebuie implementate pentru a îmbunătăţi securitatea
naţională, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern prin protejarea intereselor maritime ale
statului”9.
Cea mai importantă prevedere din aceste directive este cea din capitolul IV, care arată că
politica de securitate maritimă se implementează prin Strategia Naţională pentru Securitatea
Maritimă în redactarea căreia principalul rol îl au secretarii apărării şi securităţii interne. Această
strategie avea să apară în septembrie 2005 şi vine să completeze setul de documente referitoare la
securitatea naţională a SUA. Totodată, prin această strategie s-a stabilit dezvoltarea a opt planuri
(National Plan to Achieve Domain Awareness, Global Maritime Intelligence Integration Plan,
Interim Maritime Operational Threat Response Plan, International Outreach and Coordination
Strategy, Maritime Infrastructure Recovery Plan, Maritime Transportation System Security Plan,
Maritime Commerce Security Plan, Domestic Outreach Plan), care au rolul de a detalia şi completa
conţinutul acesteia, planuri ce vor fi actualizate permanent pentru a răspunde schimbărilor ce se pot
produce în aria ameninţărilor din domeniul naval10.
Federaţia Rusă este un alt stat în care preocupările pentru elaborarea unei politici şi strategii
maritime naţionale au stat în centrul atenţiei. După încheierea războiului rece, destrămarea Uniunii
Sovietice a marcat începutul unei perioade confuze care a generat căderea economică a Federaţiei
Ruse şi acest fenomen a angrenat toate sectoarele sociale şi economice, deci şi domeniul naval.
Aceste aspecte nu au rămas neobservate şi a atras preocupări urgente din partea statului. De aceea în
1997, Rusia a ratificat Convenţia ONU asupra Dreptului Mării, în 1998 a fost aprobat programul
federal „Oceanele Lumii”, iar pe date de 27 iulie 2001, prin decret prezidenţial, Preşedintele Putin a
aprobat „Doctrina Navală a Federaţiei Ruse pe perioada până în anul 2020”, autorul acesteia fiind
amiralul Kuroiedov. Acest document subliniază faptul că „pentru prima dată, Rusia a început, la
nivelul statului, să formuleze o politică naţională pe termen lung, ca o politică de stat în sfera
activităţii maritime, complexă şi consistentă, desemnată să consolideze interesele interne şi
internaţionale ale Rusiei în dezvoltarea şi folosirea resurselor oceanelor lumii”11.
Această doctrină fundamentează întreaga activitate navală a Rusiei (militară, de grăniceri,
civilă, industrie şi construcţii navale, cercetare ştiinţifică în domeniu, etc.) şi are drept punct de
plecare decretul prezidenţial „Despre o activitate maritimă avansată” şi rezoluţia Guvernului
Federaţiei Ruse „Despre măsurile de îmbunătăţire a activităţii maritime în cadrul Federaţiei
Ruse”. Aceste documente consfinţesc o intensă activitate a Rusiei de fundamentare teoretică a
politicii şi strategiei navale.
Alte puteri navale, precum China sau India, în fundamentarea teoretică a politicii şi strategie
navale nu au depăşit aspectul militar ala acestora. Astfel, doctrina strategică navală a Chinei a fost
fundamentată în anii ’80 de către amiralul Liu Huaqing stipulează că până în anul 2050 această ţară
va deveni o mare putere maritimă care să-şi poată proiecta puterea pe tot Oceanul Planetar, iar în
zona Oceanului Pacific şi Indian va înlocui SUA. La fel, India, deşi a revizuit mai vechea ei
concepţie defensivă centrată pe apărarea costieră, nu a depăşit aspectul militar al acesteia, optând
pentru o nouă doctrină care se regăseşte într-o strategie agresiv competitivă şi care ţinteşte spre
dezvoltarea forţe nucleare de descurajare minimă.
Aşa cum arătam anterior, alte state, printre care se numără şi România, nu au procedat în
domeniul naval decât la definirea unor interese naţionale stricte, uneori şi acelea neclare, aflându-se
într-un gen de „aşteptare strategică”. Iar când asemenea aşteptări se concretizează în politici şi
strategii de nivel regional, aşa cum va fi de pildă politica maritimă a Uniunii Europene, lor nu le
rămâne decât să se alăture acestor eforturi. Din acest motiv pentru România, din perspectiva unei
ţări membre a Uniunii Europene, viitoarea politică maritimă va trebui să se înscrie în prevederile
generale ale politicii maritime europene.
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II. Consideraţii cu privire la componenta maritimă a securităţii naţionale
Rolul României în amenajarea Mării Negre este crucial. România tinde să devină un actor
important în regiune. România se plasează acolo unde se află, în Europa, iar regiunea Mării Negre
reprezintă un spaţiu de interes vital pentru securitatea sa naţională. Revigorarea economică şi
integrarea în circuitul mondial de valori presupune obligatoriu şi contribuţia de maximă importanţă
a componentei maritime. În acest context ieşirea la mare este un atu pentru România. De aceea,
România este vital interesată pentru: păstrarea integrităţii sale teritoriale a spaţiului său riveran,
precum şi a graniţelor maritime şi fluviale; impunerea şi păstrarea zonelor maritime de interes
pentru exploatarea economică şi desfăşurarea nestânjenită a activităţilor în aceste zone; libertatea de
mişcare pe căile de comunicaţiei fluviale şi maritime din Marea Neagră şi alte spaţii maritime;
apărarea infrastructurii din spaţiul riveran şi asigurarea stabilităţii în zonă şi menţinerea echilibrului
ecologic pe mare şi fluviu.
Având în vedere aceste aspecte se poate afirma că interesele navale ale României constituie
parte componentă a intereselor naţionale, economice şi politico-militare ale statului. Interesele
navale evoluează în timp, în funcţie de puterea maritimă, puterea economică şi situaţia politică a
statului şi se promovează prin negocieri şi încheieri de tratate.
Apreciem că în acest moment interesele maritime ale României sunt determinate de faptul
că: ţara noastră este dependentă în mare măsură de aprovizionarea cu materii prime externe;
exploatează cu succes subsolul marin şi există perspective de dezvoltare în acest sens; peste 60%
din schimburile comerciale ale ţării se realizează pe căile de comunicaţii maritime şi fluviale; obţine
importante venituri din exploatarea directă a mării şi fluviului (transporturi navale, turism,
construcţii navale etc.); este interesată în menţinerea echilibrului ecologic pe mare şi fluviu; este
interesată în promovarea şi cunoaşterea imaginii sale în lume, prezenţa drapelului naţional pe mările
şi oceanele lumii fiind o importantă contribuţie în acest sens.
Pe de altă parte interesle maritime ale României depind de puterea maritimă proprie; ieşirea
la mare şi ponderea lungimii frontierelor maritime şi fluviale; aprovizionarea cu materii prime
externe pe căile de comunicaţii maritime şi fluviale; exploatarea subsolului marin şi perspectivele
de dezvoltare ale acesteia; ponderea pe care o deţin în schimburile comerciale ale ţării ce se
realizează pe căile de comunicaţii maritime şi fluviale; alte activităţi economice ce se desfăşoară pe
mare şi pe fluviu - transporturi navale, turism, construcţii navale etc.
Plecând de la aceste premise apreciem că în etapa actuală România este vital interesată
asupra următoarelor aspecte: păstrarea integrităţii sale teritoriale în limitele graniţelor terestre,
maritime şi fluviale; păstrarea nealterată a ieşirii pe Dunăre la Marea Neagră prin braţul Sulina, în
principal, dar şi prin braţele Chilia şi Sfântu Gheorghe; asigurarea condiţiilor pentru impunerea şi
păstrarea zonelor maritime de interes în vederea exploatării economice şi desfăşurării nestânjenite a
activităţilor în aceste spaţii; asigurarea stabilităţii în zonă; asigurarea libertăţii de mişcare pe căile de
comunicaţii fluviale şi maritime; apărarea infrastructurii din spaţiul riveran; protecţia mediului pe
mare, fluviu şi în deltă; participarea la acţiunile militare ale aliaţilor şi partenerilor.
Apărarea şi promovarea intereselor navale se realizează de către structurile specializate ale
statului prin promovarea unor măsuri adecvate de natură politico-diplomatică, economică şi militară
şi prin participarea ţării noastre la iniţiativele regionale de securitate.
Apreciem că puterea maritimă a ţării noastre reprezintă elementul de bază al promovării
intereselor naţionale în spaţiul maritim. Puterea maritimă reprezintă suma capabilităţilor statului
român de a-şi implementa interesele sale în oceanul planetar folosind întinsul acestuia pentru
dezvoltarea activităţilor politice, economice şi militare, în timp de pace sau război pentru atingerea
obiectivelor naţionale în domeniu.
Elementele constitutive ale puterii maritime sunt: forţele şi mijloacele navale militare,
inclusiv cele ale Poliţiei de Frontieră, aviaţia maritimă şi infanteria marină; marina comercială;
infrastructura şi resursele logistice, cuprinzând: bazele, porturile, punctele de aprovizionare şi
depozitele, şantierele navale, atelierele de reparaţii nave, aeroporturile; sistemul de învăţământ de
marină; ligile şi asociaţiile profesionale în domeniu; componentele specializate ale mass-media;
şantierele şi firmele de profil naval; firmele, instalaţiile şi navele specializate în cercetarea şi
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exploatarea resurselor maritime, fluviale şi subsolului marin; firmele şi asociaţiile care promovează
turismul pe mare şi fluviu şi mijloacele din dotarea acestora; institutele de cercetare care activează
în domeniul cercetării mediilor acvatice şi logistica acestora.
Evoluţia economică şi politică a României este strâns legată de politica privind activităţile
pe mare. O Românie dezvoltată va însemna în viitor şi o Românie, putere maritimă.
Promovarea intereselor naţionale ale ţării noastre în spaţiul maritim sunt supuse în prezent
următoarelor riscuri şi ameninţări: escaladarea conflictelor interetnice şi religioase în apropierea şi
chiar în interiorul României, ameninţând integritatea şi suveranitatea ţării; limitarea libertăţii de
navigaţie sau a activităţilor garantate de către legislaţia maritimă internaţională; violarea graniţelor
maritime, fluviale sau terestre şi desfăşurarea unor acţiuni cu caracter terorist; acţiuni specifice
războiului informaţional şi economic îndreptate atât împotriva societăţii civile cât şi organismului
militar; traficul cu armament, muniţii şi droguri; contrabanda cu materiale radioactive; emigrarea
frauduloasă; poluarea; un posibil accident nuclear la centrala de la Cernavodă.
În conformitate cu Strategia de Securitate Naţională a României, agresiunea armată directă
împotriva litoralului românesc şi în Dobrogea, rămâne o ameninţare cu grad scăzut pe termen scurt
şi mediu. Cu toate acestea Forţele Navale vor fi în permanenţă pregătite pentru a realiza supremaţia
navală în spaţiul maritim de interes al României, iar în cadrul Alianţei vor participa la realizarea
obiectivului politico-militar propus, reprezentând o forţă navală credibilă.
În condiţiile complexităţii situaţiei economico-politice, în special în spaţiul Mării Negre,
existenţa Forţelor Navale ale ţării noastre reprezintă argumentul de fundal care conferă credibilitate
politicii României de apărare a intereselor maritime.
În acest context, finalizarea cât mai rapidă a restructurării şi trecerea la modernizarea
Forţelor Navale reprezintă o prioritate de interes naţional. Reconstruirea şi modernizarea Forţelor
Navale trebuie să se raporteze în permanenţă la dezideratul: România trebuie să-şi poată apăra
singură interesele maritime în Marea Neagră, iar în celelalte spaţii maritime împreună cu aliaţii şi
partenerii săi.
Eventuala participare a unei componente navale româneşti, în structura permanentă a
forţelor navale aliate, va fi un factor de sprijin în situarea politicii României în interiorul
structurilor politice decizionale internaţionale.
În conformitate cu Strategia Militară a României realizarea acestui deziderat se face pe baza
următoarelor principii doctrinare: folosirea forţei, soluţie decisivă de ultimă instanţă pentru apărarea
intereselor naţionale; organizarea şi pregătirea Marinei Militare în vederea respingerii oricărei
agresiuni în orice moment şi pe orice direcţie în zona de responsabilitate; organizarea şi pregătirea
FMM nu constituie ameninţări la adresa forţelor navale ale altor state, acestea fiind folosite exclusiv
pentru protejarea intereselor fundamentale ale statului român în ZO-SE, şi de-a lungul cursului
Dunării pe teritoriul naţional; acţiunile militare desfăşurate de MM în caz de criză şi la campanie,
vor avea drept scop numai apărarea teritoriului naţional pe mare şi fluviu şi în nici un caz nu vor
urmări cucerirea, ocuparea sau anexarea apelor teritoriale sau teritoriului altor state; continuarea
ripostei armate pe mare, fluviu şi pe uscat, la nevoie inclusiv în spaţiul suveran al adversarului,
până la învingerea definitivă a acestuia.
Structura Forţelor Navale cuprinde următoarele două tipuri de forţe. Supunem atenţiei
componenta de forţe puse la dispoziţia NATO destinate apărării colective, compuse din nave şi
genuri de forţe navale destinate ducerii acţiunilor de luptă împotriva navelor de suprafaţă,
submarinelor, obiectivelor aero-terestre şi de litoral, imediat şi în orice condiţii impuse de zona de
acţiune, în conformitate cu prevederile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. De asemenea,
avem în atenţie şi forţele şi mijloacele pentru sprijin, generare şi regenerare resurse destinate
capacitării şi operaţionalizării forţelor şi mijloacelor care duc acţiuni de luptă.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din iniţiative/acorduri internaţionale se pot constitui
forţe şi mijloace compuse din nave şi genuri de forţe navale destinate ducerii acţiunilor de luptă
împotriva navelor de suprafaţă, obiectivelor aero-terestre şi de litoral, forţelor şi mijloacelor din
zona de acţiune sau executării misiunilor ce nu se încadrează prevederilor articolului 5 din Tratatul
Atlanticului de Nord.
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În scopul îndeplinirii misiunilor stabilite, genurile de Forţe Navale trebuie să răspundă
următoarelor cerinţe: să fie în măsură să realizeze cercetarea, descoperirea, supravegherea şi
avertizarea timpurie; să fie apte să desfăşoare misiuni în cadrul naţional şi multinaţional; să fie
multifuncţionale; să aibă rază mare de acţiune şi putere de foc ridicată; să fie în măsură să
îndeplinească misiuni în teatre de acţiune situate la distanţe mari faţă de locul de bazare; să fie
capabile să acţioneze eficient, atât pe mare şi pe fluviu, cât şi în zonele limitrofe asupra forţelor ce
operează în medii diferite; să fie manevrabile şi să poată acţiona independent.
Pentru îndeplinirea misiunilor, Forţele Navale pot primi în subordine în anumite condiţii,
prin transfer de autoritate, unităţi aparţinând altor categorii de forţe ale armatei sau pot să
subordoneze acestora grupări de forţe.
Baza stabilirii misiunilor Forţelor Navale o constituie obiectivele politicii de apărare şi
priorităţile acesteia, principiile şi conceptele strategice, evoluţiile mediului de securitate intern şi
internaţional şi hotărârile autorităţilor constituţionale abilitate – Parlamentul României, Preşedintele
României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul României, Ministerul Apărării Naţionale.
Forţele Navale constituie categoria de forţă armată, destinată să desfăşoare acţiuni militare,
împreună cu celelalte categorii de forţe sau independent, în cadrul sistemului naţional de apărare ori
în compunerea unor grupări multinaţionale, la pace, în situaţii de criză şi pe timp de război, în apele
naţionale, maritime şi fluviale, în spaţiul terestru adiacent şi cel aerian aferent, precum şi în afara
acestora.
Misiunile Forţelor Navale derivă din misiunile generale ale Armatei României şi constau în:
contribuţia la securitatea României în timp de pace; apărarea României şi a aliaţilor săi; promovarea
stabilităţii regionale şi globale, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei navale; sprijinirea instituţiilor
statului şi a autorităţilor locale în caz de urgenţe civile.
Din misiunile generale rezultă modalităţile adecvate de acţiune a Forţelor Navale la pace, în
situaţii de criză şi pe timp de război.
În cadrul contribuţiei la securitatea României pe timp de pace, Forţele Navale execută
următoarele acţiuni: descurajarea acţiunilor ilegale pe mare şi pe fluviu prin prezenţa activă a
navelor militare în raioane şi pe rute cu risc ridicat; supravegherea comunicaţiilor navale şi
intervenţia în sprijinul autorităţilor naţionale, pe mare şi pe fluviu, pentru combaterea terorismului
naval, a pirateriei şi interzicerea traficului ilicit de substanţe sau mărfuri periculoase; misiuni de
transport pentru evacuarea pe mare a cetăţenilor români din străinătate sau din anumite zone de risc;
supravegherea navală cu sistemul de la litoral şi cu nave, avertizarea timpurie asupra pericolelor şi
intervenţia oportună a forţelor în caz de necesitate; asigurarea hidrografică şi amenajarea de
navigaţie la litoralul românesc.
Pentru apărarea României şi a aliaţilor săi, Forţele Navale asigură: protecţia căilor de
comunicaţii maritime şi fluviale, a porturilor şi navelor de transport cu încărcături importante;
securitatea funcţionării platformelor maritime de exploatare petrolieră şi a activităţilor de utilizare a
resurselor biologice în zona maritimă economică exclusivă; participarea forţelor specializate la
anihilarea acţiunilor teroriste la litoral, în Delta Dunării şi pe fluviu; combaterea navelor de luptă de
suprafaţă, a submarinelor şi altor forţe care perturbă sistemul de apărare colectivă al unui stat
membru NATO.
În cadrul promovării stabilităţii regionale şi globale, Forţele Navale vor fi pregătite pentru
desfăşurarea următoarelor acţiuni: participarea la operaţii de răspuns la crize, de sprijin al păcii şi
asistenţă umanitară, cu misiuni de proiectare a forţei, separarea zonelor maritime şi fluviale de
conflict; intervenţia în comun cu forţele navale ale altor state în cadrul unor acţiuni de căutare şi
salvare, schimb reciproc de informaţii privind situaţia navală, protecţia împotriva minelor, asistenţă
umanitară, protecţia mediului marin, în cadrul iniţiativelor regionale în domeniul naval şi cooperării
cu flotele altor state; cunoaşterea activităţilor navale ale ţărilor riverane Mării Negre, prin vizite
reciproce, observarea principalelor activităţi de instrucţie pe mare ale acestora, în cadrul Măsurilor
de Creştere a Încrederii şi Stabilităţii în regiunea Mării Negre.
Pentru sprijinirea acţiunilor instituţiilor statului şi a autorităţilor locale în caz de urgenţe
civile, Forţele Navale pot desfăşura următoarele genuri de acţiuni: misiuni de supraveghere şi
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transport în vederea limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor sau ale altor situaţii de criză,
evacuării pe mare şi pe fluviu, protecţiei populaţiei civile şi a bunurilor materiale; misiuni de
căutare-salvare pe mare în sprijinul acţiunilor organizate de autorităţile maritime naţionale sau de
către organismele internaţionale de coordonare; sprijin acordat în caz de accident chimic, biologic,
nuclear sau radiologic.
Bibliografie
[1] Bibicescu Gh., Transportul de mărfuri pe mare în comerţul internaţional, Editura
Sport-Turism, Bucureşti, 1986.
[2] Caraiani Gh., Serescu M., Transporturile maritime, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1998.
[3] Căpăţînă O., Stancu Gh., Dreptul transporturilor, Ediţia II, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
[4] Cooke J., Young T., Taylor A., Kimball J., Martowski D., Lambert L., Voyage Charters,
Lloyd’s of London Press LTD, 1993.
[5] Hardy Ivamy E.R., Carriage of Goods by Sea, Butterworths, London, 1985.
[6] Hill Ch., Maritime Law, Lloyd’s of London Press Ltd., 1985.
[7] Luddeke Ch. and contributors, Marine claims. A guide for the handling and prevention
of marine claims, Second Edition, L.L.P. Limited Legal & Business Publishing
Division, London, 1996.
[8] Marin Gheorghe, Caracteristicile mediului de securitate în bazinul Mării Negre şi
influenţele sale asupra perspectivelor Forţelor navale ale României, în lucrarea
Securitatea şi stabilitatea în bazinul Mării Negre, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005.
[9] Marin Gheorghe, Marea Neagră spaţiu de confluenţă a intereselor geostrategice, Editura
CTEA, Bucureşti, 2005.

720

EVALUAREA MEDIULUI DE SECURITATE
ÎN ZONA MĂRII NEGRE
Corneliu DINCO∗
The strategic importance of the Black Sea across the centuries is based on the role that the region has played
simultaneously as a bridge and a frontier, a buffer-zone a transit zone between Europe and Asia, at the intersection of
great powers and empires. Additionally, the Black Sea has always represented a junction point for commercial routes
and for the regions with rich energy resources.

Sub influenţa evenimentelor politice şi militare, Marea Neagră s-a transformat într-o
intersecţie complicată de graniţe geopolitice şi geoeconomice, devenind de asemenea un cadru prin
care comunitatea euro-atlantică îşi face auzită vocea. La nici o altă frontieră a NATO nu sunt mize
atât de mari atunci când vine vorba despre garantarea stabilităţii şi păcii. Ca de multe alte ori de-a
lungul istoriei, Marea Neagră devine din nou o zonă unde contrariile se întâlnesc, depăşesc
segregarea şi conflictul şi încearcă să se reconcilieze. Marea Neagră este localizată la răscrucea a
trei spaţii de securitate - european, euro-asiatic şi islamic. Noua sa configurare strategică a devenit
evidentă chiar de la începutul anilor 1990, când au fost trasate primele proiecte de transportare a
energiei dinspre Est către Vest. Au intervenit, însă, unele crize sub forma conflictelor din fosta
Iugoslavie şi conflictelor care afectează părţi din Caucaz - Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia şi
Nagorno Karabah.
Marea Neagră sau Pontul Euxin arată pe harta lumii aproape ca un lac, legată de Oceanul
Planetar doar de Bosforul Tracic. Acest bazin acvatic de dimensiuni mijlocii (422.000 km2) se află
la confluenţa dintre:
¾ două continente: Asia şi Europa;
¾ două religii: creştinism şi islamism;
¾ două familii de popoare: slave şi turcice.
La Marea Neagră au acces direct şase state: Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia şi
Georgia. Pentru patru dintre ele - Ucraina, România, Bulgaria şi Georgia "calea pontică" reprezintă
unicul acces maritim.
Încercând să stabilim o frontieră socio-geografică a regiunii Mării Negre, trebuie să admitem
că orice încercare de acest gen comportă un element arbitrar. Spaţiul pontic cuprinde, nu atât ţările
de la Marea Neagră, cât cele două subcontinente situate la extremele bazinului pontic. Pe de o parte,
şapte state balcanice - Moldova, România, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herţegovina,
Albania, Grecia - de cealaltă parte cele trei ţări caucaziene - Georgia, Armenia, Adzerbaijan. Şi la
propriu şi la figurat cele două regiuni sunt conectate de către Turcia. Chiar şi Ciprul, ţinând cont de
specificul său geopolitic, ar putea fi inclus în acest ansamblu. Toate cele 12 state menţionate au, în
cea mai mare parte, interese politice legate de spaţiul balcano-caucaziano-pontic.
Rusia şi Ucraina pot fi calificate mai greu drept ţări ale regiunii pontice, calitatea lor de
puteri regionale, aşezarea geografică şi dimensiunile făcându-le mai greu de inclus într-un ansamblu
geopolitic. Totodată, Rusia este incontestabila "primadonă" a scenei geopolitice pontice şi
principalul "furnizor de climat politic" în zonă.
Concepţia neo-imperială a Rusiei în Marea Neagră îşi are originea în epocile ţaristă şi
sovietică dar mai ales în nevoia de a contracara expansiunea în regiune a SUA şi UE. În acest sens,
preşedintele rus Vladimir Putin a manifestat permanent un interes sporit pentru flota rusă din Marea
Neagră, care în pofida uzurii morale din ultimii 15 ani reprezintă o forţă semnificativă de care
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trebuie să se ţină seama1. Declaraţiile preşedintelui rus de genul „bazinul Mării Negre şi al Mării
de Azov se află în zona rusă de interes strategic”2 ori „ Marea Neagră oferă Rusiei acces direct la
cele mai importante rute globale de transport”3nu fac decât să sublinieze faptul că Rusia nu doreşte
să-şi abandoneze poziţiile deţinute în Marea Neagră.
O frontieră socio-geografică ţine cont mai ales de similitudinile geoeconomice ale unei
regiuni, de unitatea sa geoculturală şi geoistorică. Caucazul şi Balcanii, în pofida depărtării, au mult
mai multe trăsături comune decât Caucazul şi Asia Centrală pe de o parte, şi Balcanii şi Apeninii pe
de altă parte, chiar dacă logica distanţelor ne-ar face să credem inversul.
Un ansamblu geopolitic ar fi un areal geografic ce are condiţii specifice pentru crearea unui
climat politic propriu unei regiuni. Acest climat ar putea fi influenţat de prezenţa sau absenţa unei
mari puteri sau puteri regionale, de poziţia faţă de principalii poli de gravitaţie ai sistemului
relaţiilor internaţionale, de harta demografică şi etno-confesională, de interdependenţa economică
regională, de izolarea sau de larga deschidere a regiunii, cauzată de factori naturali (configuraţia
ţării dar şi de relief).4
Prin caracteristicile sale geografice, Marea Neagră cu zonele sale limitrofe se află la egală
distanţă de toate zonele strategice de interes ale celor două superputeri nucleare mondiale, dispusă
la contactul dintre continentul asiatic şi cel european. Partea sa de sud este sub controlul flancului
drept şi extrem sudic al N.A.T.O., iar la nord, aparţine C.S.I., mai exact semnatarilor tratatului
militar de la Taşkent.
Dacă în nordul şi centrul Europei există, fie şi simbolic o dezangajare de forţe, pe motivul
ieşirii de sub control a ţărilor din fostul Tratat de la Varşovia, în spaţiul Mării Negre, aceste forţe
sunt faţă în faţă, încercând fiecare din ele să-şi creeze o stare de avantaj.
Convergenţa tendinţelor de evoluţie a situaţiei geopolitice este analizată de comandamentele
NATO în strânsă legătură cu principalele căi de comunicaţii maritime. România, ca ţară de contact
între spaţiul euro-atlantic şi cel euro-asiatic, beneficiază de intersecţia a şase axe de importanţă
geopolitică.
Mare totuşi "deschisă" din punct de vedere geografic, Marea Neagră este caracterizată de
câteva asimetrii importante:
¾ ţărmurile sunt în general joase în vest şi nord - vest şi mai înalte la nord est, est şi sud
- est;
¾ lungimea litoralului marii, de 2200 Mm (4047 Km) este repartizată neuniform între
ţările riverane; (Turcia, fiind ţara cu cel mai lung litoral la Marea Neagră);
¾ fluviile importante (Dunărea; Nipru) sunt situate în nord -vest (Donul, se varsă în
Marea de Azov) şi lipsesc cu desăvârşire în sud;
¾ platoul continental este foarte întins în nord - vest şi redus în sud şi est.
Marea Neagră leagă statele riverane cu alte state ale lumii (dar şi invers), prin importantul
"nod de comunicaţii maritime" Bosfor -Dardanele.
În zona Mării Negre se găsesc câteva poziţii cheie, care o particularizează, îi imprimă
valenţe deosebite în orice analiză, dar mai ales contribuie decisiv la valoarea şi importanţa
geostrategică a acestui spaţiu. Spaţiul înconjurător al Mării Negre cuprinde locuri cu suficiente
conflicte strategice, reale surse de conflict aflate în stare latentă:
1

La dezintegrarea Uniunii Sovietice, flota rusă din Marea Neagră avea un număr de nave de război (inclusiv
submarine) care varia, conform estimărilor specialiştilor, între 300 şi 635, iar numărul personalului asociat cu această
flotă era estimat la 47.000 – 70.000 oameni; până în 1995, flota rusă rămăsese cu aproximativ 48.000 oameni, 14
submarine, 31 nave de suprafaţă, 43 nave de patrulare şi de coastă, 125 de avioane de luptă şi 85 de elicoptere;
echipamentul acoperit de prevederile Tratatului CFE o divizie pentru apărarea coastei, având 175 de tancuri, 450
transportoare blindate, 72 de piese de artilerie; în compunerea flotei era inclusă totodată o brigadă de infanterie marină
cu 50 de tancuri, 218 transportoare blindate şi 45 de piese de artilerie; (vezi Russian Black Sea Fleet în www. Global
security.org);
2
CDI Russia Weekly, 18 septembrie 2003;
3
Idem.
4
*** Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu
participare internaţională - 14-15 aprilie 2005, Secţiunea istorie, geopolitică şi geostrategie. Editura Universităţii
Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p.221
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¾ Transnistria (aflată între Moldova şi Ucraina);
¾ Abhazia (în Georgia, lângă Rusia);
¾ Osetia de Sud (în Georgia. lângă Rusia);
¾ Nagorno - Karabah (provincie în Azerbaijan).5
Se pare că toate aceste zone de conflict sunt pungi de instabilitate provocate şi alimentate
constant de Federaţia Rusa. Toate acestea, însă, trebuie soluţionate în interesul stabilităţii regionale.
În decursul timpului a fost scoasă în evidenţă importanţa strategică a Mării Negre, rolul ei de placă
turnantă între trei zone de importanţă globală: Europa, Eurasia, Asia cu Orientul Mijlociu. Cine
controlează Marea Neagră, poate ţinti spre trei continente. Pontul Euxin, zonă de confruntare între
imperiile de altă dată, devine pivot al unor mişcări de amploare, ce va duce la o coagulare
democratică în jurul Mării Negre.6
Până în prezent cooperarea în domeniul securităţii evidenţiază o serie de propuneri ale unor
state din zonă care, în principal, au vizat următoarele aspecte:
¾ constituirea unui organism transnaţional care să gestioneze aspectele crizei
organizate şi ale traficului ilegal în bazinul Mării Negre;
¾ încheierea unor acorduri între statele din zonă, referitoare la:
 limitarea exerciţiilor aeronavale la scară mare, respectiv nu mai mult de două
pe an, la care să participe observatori din toate ţările riverane Mării Negre;
 interzicerea oricăror manevre sau exerciţii în zona strâmtorilor;
 notificarea anticipată a scopului deplasării şi a itinerarelor de marş ale
oricărei formaţiuni mai mari de trei nave de luptă;
 semnarea unui memorandum în care să se arate că statele membre CEMN vor
desfăşura preponderent, exerciţii militare, manevre în Marea Neagră cu ţările
partenere;
¾ informarea celorlalte ţări din bazinul Mării Negre despre intrarea unor nave străine în
apele teritoriale ale unui stat riveran;
¾ adoptarea unei declaraţii asupra inviolabilităţii şi a intangibilităţii frontierelor
maritime ale ţărilor riverane şi asupra relaţiilor dintre forţele navale şi cele ale Gărzii de Coastă;
¾ semnarea unui memorandum asupra inadmisibilităţii folosirii, într-o formă directă
sau indirectă a forţelor navale împotriva altor nave aparţinând altui stat riveran;
¾ adoptarea de către ţările din bazinul Mării Negre a Declaraţiei privind refuzul de a-şi
pune la dispoziţie teritoriul naţional în vederea executării unor acte de agresiune şi subversive
împotriva celorlalte state din zonă.
După încheierea războiului "rece", cooperarea ţărilor riverane Mării Negre în domeniul
economic, politic şi social a cunoscut o nouă dinamică. Perspectivele cooperării riveranilor Mării
Negre includ extinderea acesteia şi în domeniul militar. Litoralul Mării Negre, în lungime de
aproximativ 4000 de kilometri este distribuit în mod neuniform între cele şase state riverane: Turcia
31%, Ucraina 29%, Rusia 14%, Georgia 13%, Bulgaria 7% şi România 6%. Nu numai în raport cu
lungimea litoralului deţinut, dar mai ales cu potenţialul economico-militar avut şi statutul pe care
naţiunea respectivă doreşte să îl aibă pe plan internaţional, puterea maritimă a statelor riverane se
reflectă în mod diferit în zonă, iar forţele navale ale acestora acţionează cu un grad de intensitate
diferit pentru promovarea şi apărarea intereselor naţionale.
România, deşi are cea mai redusă porţiune de litoral, deţine un loc aparte în rândul statelor
riverane. Alături de multitudinea de resurse oferite de platoul continental al Mării, ţara noastră are
privilegiul de a controla principalele braţe de vărsare în mare ale Dunării şi Canalul Dunăre - Marea
Neagră, cale de legătură, prin canalul Rin - Main cu Marea Nordului şi care asigură în acest fel
desfăşurarea traficului naval între ţările arabo-asiatice şi vest-europene.
Valoarea strategică a zonei capătă actualmente noi semnificaţii, prin aderarea României şi
Bulgariei la NATO, şi la UE, ajungându-se la o vecinătate directă a Europei extinse cu aria de
5
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confluenţă a unor mari spaţii geostrategice şi de civilizaţie: Europa, Asia Centrală şi Orientul
Mijlociu.
Argumente asupra valorii strategice a zonei Mării Negre:
¾ implicarea extinsă a Mării Negre, pe bază de continuitate, în procesul de asigurare a
stabilităţii democratice, sustenabilităţii economice ii propăşirii sociale în Marele Orient Mijlociu ;
¾ asigurarea unei platforme adiţionale pentru cooperarea dintre SUA şi UE într-o
regiune în care interesele lor practic coincid (idee ce poate conduce la reuşita demersurilor în
ansamblul lor);
¾ întărirea capacităţii Alianţei Nord-Atlantice de a se angaja în operaţiuni în afara
zonei;
¾ angajarea pozitivă a Rusiei prin luarea în consideraţie a intereselor ei legitime de
securitate, care sunt mai bine îndeplinite în condiţiile unei vecinătăţi stabile şi prospere;
¾ încurajarea dezvoltării unei identităţi regionale a Mării Negre ca partener valabil
pentru Occident prin politici înţelepte şi acţiuni coordonate UE - NATO - SUA.
Deşi Marea Neagră este considerată de către ţările europene şi de către organizaţiile
internaţionale de mai mic interes geopolitic decât Marea Mediterană, ea are importanţa ei
geopolitică care în perioada ce a urmat transformărilor revoluţionare din deceniul zece al secolului
XX se poate aprecia că a crescut. În sprijinul acestei afirmaţii sunt câteva elemente care evidenţiază
importanţa geopolitică a zonei Mării Negre:7
¾ se găseşte la confluenţa a trei regiuni de foarte mare importanţă geopolitică:
Peninsula Balcanică, Europa de Est şi Asia Mică şi aproape de zona fierbinte a Orientului Mijlociu;
¾ reprezintă un segment din graniţa de sud a Federaţiei Rusă (moştenitoarea defunctei
U.R.S.S.) şi la limita de nord a flancului sudic NATO - zonă posibilă de confruntare a intereselor
marilor puteri nucleare;
¾ este poarta de ieşire la oceanul planetar pentru Bulgaria, România, Ucraina şi pentru
ţările transcaucaziene;
¾ este dispusă pe traseul rutelor preconizate pentru transporţi petrolului caspic şi a
celui din zona Asiei Centrale spre consumatorii din occident;
¾ include un segment din filiera traficului ilegal de armament, stupefiante şi al
emigraţiei ilegale din Asia Centrală şi Orientul Mijlocii către Occident;
¾ dispune de importante bogăţii marine (mari rezerve piscicole - sturioni, calcan,
delfini, rechini, chefal, stavrid etc.) şi submarine (petrol şi gaze naturale);
¾ este cea mai scurtă cale pentru Rusia spre sud şi apoi est (prin Canalul de Suez) şi
spre coasta Nord-Africană şi, de asemenea, conform unei vechi concepţii ruseşti (testamentul lui
Petru cel Mare), este unicul drum care-i asigură imediat accesul la „mările calde";
¾ oferă multe facilităţi comerciale şi turistice;
¾ dispune de un important număr de porturi şi amenajări portuare, civile şi militare;
¾ este un mediu propice pentru cooperarea economică, tehnico - ştiinţifică, culturală şi
militară;
¾ zona reprezintă o piaţă de desfacere pentru aproximativ 350 milioane consumatori;
¾ regiunea Mării Negre are un potenţial demografic şi economic foarte important dispune de forţă de muncă calificată şi ieftină, de bogăţii naturale, atât în mare, cât şi în zonele
adiacente acesteia;
¾ interesul constant manifestat de marii actori ai scenei geopolitice mondiale pentru
această zonă, atât de către actorii tradiţionali, statele, cât şi de noii actori apăruţi pe scena
geopoliticii mondiale, organizaţiile internaţionale şi companiile transnaţionale.

7

*** Marea Neagră – spaţiu de confluenţă a intereselor geostrategice, Editura Centrului Tehnic-editorial al Armatei,
Bucureşti, 2005, p.50
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RELATIA TRANSATLANTICA SECOLUL XXI
– PERSPECTIVE SI INCERTITUDINI Consideratii privind studiul
“Către o Mare Strategie într-o Lume Nesigură”
Dr. Cornel PARANIAC∗
Motto: „Certitudinea este un lux”
sau „Certitudinea nu este tot
ceea ce ne trebuie, dar fară
ea, nimic nu va fi...”
Se pune permanent intrebarea: Cum putem să ne opunem provocărilor, riscurilor şi
ameninţărilor într-o lume în care acestea se dezvoltă şi nesiguranţa creşte? Ce strategie şi
capabilităţi putem sau trebuie să folosim în acest context?
Sub auspiciile Fundaţiei Noaber, un grup format din personalităţi militare şi politice de
marcă ale lumii occidentale, printre care gen. (r.) dr. Klaus Nauman – fost şef al apărării Germaniei
şi preşedinte al Comitetului Militar NATO, gen. (r.) John Shalikashvili, fost SACEUR şi preşedinte
al Comitetului Întrunit al şefilor statelor majore al Statelor Unite ale Americii, amiral (r.) Jacques
Lanxade, fost şef al apărării Franţei şi ambasador şi alţii, a elaborat un studiu cu titlul „Towards a
Grand Strategy for an Uncertain World” pe care noi l-am tradus „Către o Mare Strategie într-o lume
nesigură”.
Vom prezenta, în cele ce urmează, aspectele cele mai semnificative rezultate din acest studiu
şi câteva comentarii pe marginea lor, sperând că prin aceasta putem să aducem o contribuţie
modestă la înţelegerea fenomenului politico-militar contemporan şi mai ales putem să ajutăm la
iniţierea unei acţiuni mult mai eficace şi mai bine coordonate a factorilor politici de decizie în
abordarea viitorului acestei lumi.
În orice ţară, şi în orice moment, ne-am dori să ne bazăm pe siguranţă. Siguranţă cu privire
la trecut, la prezent şi eventual şi cu privire la viitor. Totuşi, siguranţa nu se bazează pe
inevitabilitate, ci mai degrabă pe nevoile sociale şi intelectuale. Căutăm să menţinem o experienţă
comună şi stabilă, evitând arbitrariul în favoarea concluziilor precise. Siguranţa poate ajuta la
promovarea unei societăţi puternice şi a unor interdependenţe sociale. Cu toate că este imposibilă o
siguranţă totală, în perioade de nesiguranţă mare – chiar copleşitoare – instituţiile şi societatea în
întregul ei suferă modificări certe. Siguranţa în lumea actuală este erodată prin proliferarea
informaţiei, cunoştinţelor şi a alternativelor. Erodarea siguranţei este accelerată de factori ca
schimbările rapide din domeniul tehnologic, social şi cultural. Ocazional, schimbările respective se
petrec mult prea rapid pentru ca unele din instituţiile majore ale statului să facă faţă. În unele cazuri
importante, operăm într-un mediu neclar. În această ceaţă, o gamă largă de provocări îşi face simţită
prezenţa. Aceste provocări sunt acute, mai ales în condiţiile în care siguranţa este în decădere. Dacă
aceasta ar fi mai puternică, hotărârea noastră de a le înfrunta ar fi şi ea mai puternică.
Există şase tipuri de principale de provocări la adresa comunităţii globale actuale, în opinia
autorilor:
• Prima este demografia.
Creşterea populaţiei şi modificările în structura acesteia pe cuprinsul globului vor schimba
rapid lumea pe care o ştiam. Provocarea este vastă la adresa securităţii, a bunei guvernări şi a
siguranţei energetice.
• Apoi, vorbim de schimbările climatice.
Acest aspect ameninţă serios siguranţa fizică şi conduce la un tip absolut nou de politică:
una axată pe conştiinţa viitorului comun.
∗
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• Securitatea energetică ne preocupă.
Raportul dintre cererea şi oferta naţională individuală, în paralel cu slăbirea infrastructurii
pieţei energetice internaţionale, determină o situaţie mai precară ca niciodată.
• Există apoi problema filosofică a creşterii iraţionalului vizavi de reducerea raţionalului.
Cu toate că acest aspect este în aparenţă abstract, această problemă este demonstrată pe căi
cât se poate de practice. Există exemple de tipul cultului personalităţii, care demonstrează declinul
raţiunii. Apoi, există şi exemple mai grave: declinul respectului faţă de sistemele logice de
argumentare sau alunecarea de la principiile ştiinţei, într-o societate eminamente tehnologizată.
Cel mai bun exemplu este ascensiunea fundamentalismului religios, care, ca şi fanatismul
politic, se autodescrie drept singurul reper, singura sursă de siguranţă.
• O altă provocare este reprezentată de slăbirea statului naţiune.
Această slăbire este concomitentă cu reducerea puterii instituţiilor mondiale, inclusiv
Naţiunile Unite şi organizaţiile regionale ca Uniunea Europeană, NATO şi altele.
•
Nu în ultimul rând, există – în ciuda tuturor beneficiilor – aşa-numita parte întunecată
a globalizării.
Tendinţe globale şi modificări demografice
Pâna în 2050, conform proiecţiilor realizate de Naţiunile Unite, Departamentul de Afaceri
Economice şi Sociale, populaţia lumii va fi crescut de la suma actuală de 6,7 miliarde la încă un
miliard. Lumea dezvoltată se micşorează şi îmbătrâneşte, în timp ce părţi ale lumii în dezvoltare
sunt în creştere.
Populaţia globului se urbanizează, cu pragul global de 50% urbanizare deja depăşit. Până în
2050, populaţia urbană globală va depăşi suma de 5 miliarde, fapt ce va avea consecinţe sociale
majore, inclusiv sărăcirea urbană şi creşterea ratelor de infracţionalitate, sau probleme severe de
mediu.
Numărul bătrânilor (60+) din lume pentru început va depăşi numărul de copii (14 ani sau
mai mici) până în 2045. Aceste modificări demografice vor afecta toate părţile lumii prin creşterea,
îmbătrânirea sau micşorarea populaţiilor. În timp ce în anumite zone vor îmbătrâni – Europa,
Japonia, China – numai o regiune din lume va suferi şi îmbătrânirea şi micşorarea – Europa.
Populaţia Europei (inclusiv Rusia) reprezintă în prezent aproximativ 11% din totalul global,
iar media de vârstă a europenilor este de 38 de ani. Se estimează că această medie va creşte până la
47,3 la nivelul anului 2050, când Europa va reprezenta numai 7 procente din populaţia globului.
Numărul de vârstnici europeni se preconizează a fi mai mare decât dublul copiilor la nivelul anului
2050 şi considerabil mai mare decât jumătatea populaţiei lucrătoare. Acest lucru va pune o mare
greutate pe umerii naţiunilor europene prin creşterea continuă a costurilor reprezentate de
întreţinerea vârstnicilor. Aceste cifre sugerează pericolul că Europa s-ar putea prăbuşi, într-o luptă
economică internă, pentru menţinerea sistemelor sale sociale vulnerabile, dată fiind slăbirea poziţiei
sale globale.
În lumea dezvoltată, numai Statele Unite vor avea cea mai sănătoasă medie de vârstă, de 36
de ani – acum, iar în 2050, de 41 de ani; populaţia aici va creşte de la 300 de milioane la 400 de
milioane în această perioadă.
În ciuda existenţei SIDA, a genocidurilor, a foametei şi a războiului, populaţia Africii va
creşte de la 1 miliard astăzi la 1,3 miliarde în 2025. În 2050, populaţia Africii va fi de 2 miliarde.
În Africa sub-Sahariană, controlul virusului HIV este esenţial dacă se doreşte ameliorarea
vieţii africanilor – din motive sociale, educaţionale şi de securitate (este de menţionat rata mare de
infecţii cu virusul HIV în rândul forţelor armate din numeroase ţări africane).
În Orientul Mijlociu, populaţia aptă de muncă va creşte cu 50 de procente, în aceeaşi
perioadă, şi va rămâne sub semnul întrebării faptul că economiile africane şi unele dintre cele din
Orientul Mijlociu vor fi capabile să absoarbă o asemenea creştere de populaţie. Şomajul poate
conduce la disperare, radicalizare, terorism şi conflicte armate.
Presiunea imigrărilor în Europa va fi de asemenea în creştere.
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În Rusia, populaţia se micşorează din cauza scăderii natalităţii, creşterii mortalităţii şi
emigrărilor. Dacă populaţia în prezent este de 143 de milioane, va scădea la 110 milioane până în
2050.
Populaţia Indiei va continua să crească, şi va depăşi 1,6 miliarde în 2050. Cu toate că
populaţia va îmbătrâni, işi va menţine o medie sănătoasă de vârstă, de 38 de ani în 2050.
Creşterea demografică a Chinei va rămâne sub controlul politicii de a avea un singur copil
(1,3 miliarde astăzi, 1,45 miliarde în 2025, iar în 2050, 1,4 miliarde). Dar creşterea rapidă a
minorităţii chineze din Rusia, prezenţa mai multor milioane de imigranţi chinezi în Siberia (care nu
sunt restrânşi de politica aplicată în China, a copilului unic), precum şi inechilibrul densităţii
populaţiei şi al nivelului de prosperitate de-a lungul graniţei Sino-Ruse, toate conduc la o creştere a
Zonelor cu semnificaţie în Rusia. Aceste tendinţe sugerează că rivalitatea seculară dintre Rusia şi
China este departe de a scădea, cu toate că nu ar fi înţelept să minimalizăm potenţialul risc al unei
alianţe a „Marelui Est” orientate împotriva vestului. În plus, China va trebui să facă faţă
numeroaselor consecinţe ale politicii „copilului unic” – incluzând aici îmbătrânirea populaţiei,
urbanizarea, rata criminalităţii şi repercusiunile inechilibrului dintre sexe cauzat de avorturile
selective, în cazul sarcinilor de sex feminin – precum şi discrepanţelor economice dintre, pe de o
parte, cele 200 de milioane de cetăţeni care beneficiază de globalizarea economică şi, pe de altă
parte, miliardul care nu beneficiază de acest lucru.
Din aceste motive, lumea occidentală va avea de înfruntat presiunile provocate de de toate
aceste tendinţe demografice. Cum echilibrele sociale interne slăbesc ca urmare a îmbătrânirii, există
un risc major ca Europa să se prăbuşescă în interior, atâta timp cât presiunea imigrărilor vor afecta
identitatea naţională mai repede decât se poate tolera. Aceste tendinţe vor afecta abilitatea naţiunilor
europene de a acţiona în afara propriilor graniţe şi le vor face mult mai introspective, ceea ce va
reduce disponibilitatea lor de a-şi asuma responsabilităţi globale.
Schimbările climatice
O altă tendinţă globală – şi una greu de controlat – este reprezentată de riscul creşterii
temperaturii. Cele mai multe dezbateri sunt în prezent canalizate către cauzele schimbărilor
climatice. Dacă aceste schimbări au efectele prezise în mod obişnuit – atunci geostrategia va reveni
ca factor important pe scena politică internaţională. Consecinţele strategice ale schimbărilor
climatice includ problemele refugiaţilor, implicaţiile comerciale şi militare ale noilor linii maritime
de comunicaţie, precum şi pericolul că rivalităţile minore pot degenera în conflicte periculoase.
De exemplu, tensiunile etnice pot fi exacerbate în cazul în care seceta cauzează scăderi ale
resurselor de hrană, sau dacă diferite evoluţii de tip climatic sau geologic conduc la creşterea
nivelului oceanului, inundaţii, deşertificare, fenomene care pot crea numere mari de refugiaţi.
Totuşi, problemele reprezentate de conflictele etnice, de refugiaţi şi de securitate naţională nu pot
avea drept cauză exclusiv schimbările climatice.
Există însă unele provocări economice şi geopolitice, deja evidente ca şi consecinţe ale
modificării climei, care vor necesita reacţia internaţională. Tensiunile minore dintre Norvegia şi
Rusia legate de drepturile de pescuit în zona Spitsbergen deja există. Insulele Spitsbergen au mari
resurse de gaze naturale şi de petrol blocate în subsolul îngheţat. Dacă încălzirea globală ar
transforma aceste zăcăminte în surse viabile de energie, conflictul s-ar putea adânci între Rusia şi
Norvegia. Această potenţială criză va implica intreg Cercul arctic, Rusia, Canada şi Danemarca.
Vor exista şi alte consecinţe geopolitice în cazul în care schimbările climatice vor permite
coastei nordice a Rusiei, în prezent în stare de permafrost, să fie deschisă navigaţiei. În mod
asemănător, ce ar însemna pentru relaţiile comerciale cu Asia dacă transformarea climei ar produce
permanentizarea navigaţiei pe coasta nordică a Canadei? Care ar fi viitoarele nevoi militare şi
navale pentru a proteja astfel de căi maritime de comunicaţie? Care va fi impactul asupra relaţiilor
americano-canadiene?
Din toate tendinţele globale, schimbările climatice vor constitui factorul de accentuare a
geostrategiei ca metodă de gândire pe viitor. Schimbările climatice şi creşterea economică vor avea
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de asemenea un impact progresiv asupra Chinei şi Indiei, şi vor putea da naştere unor pretexte de
conflict.
Declinul suveranităţii
Tendinţele transfrontaliere de mediu şi demografice, ameninţările prezentate de actori nonstatali, globalizarea informaţiei şi fluxurile de capital au cu toate un impact puternic asupra
suveranităţii naţionale.
Totuşi, tendinţa care a afectat suveranitatea naţională în cea mai mare măsură este
alunecarea către regionalizare. Uniunea Europeană este un exemplu interesant de integrare, dar, la
nivel intern, este divizată în ceea ce priveşte direcţia de urmat, deoarece îi lipseşte hotărârea de a
proteja libertăţile de care se bucură.
Cea mai mare realizare a Uniunii Europene este reprezentată de reuşita de a face ca războiul
între membrii săi să fie imposibil. Interconectarea economiilor lor a condus la o prosperitate fără
precedent pentru cele 405 de milioane de cetăţeni ai Uniunii şi a creat cea mai profitabilă piaţă din
lume. Alte organizaţii regionale nu pot adopta acelaşi model, căci nici o naţiune care caută să-şi
crească puterea economică nu este dispusă să-şi vadă suveranitatea naţională diminuată. Integrarea
regională a Europei a condus ca multe naţiuni să-şi transfere o parte din suveranitate către
organizaţia supranaţională. Acest fenomen a fost sursa unei oarecare stabilităţi cotidiene, dar
delegarea de autonomie a făcut dificilă convocarea voinţei politice la nivel regional pentru a
reacţiona în mod eficient în situaţii de criză. Războaiele religioase ale Europei au fost rezolvate de
statul naţiune, prin intermediul definiţiei suveranităţii din Tratatul Westfalian din 1648. Cum mare
parte a suferinţei secolului XX a fost cauzată de naţionalism, integrarea europeană de după 1945 a
condus continentul către o ordine post-Westfaliană, în care puţini cetăţeni se consideră parte a unei
entităţi mai mari. Nu exista o armată europeană, şi nimeni nu a luptat vreodată sau nu a murit pentru
Uniunea Europeană. Daca identităţile naţionale se consideră a fi ameninţate, sau o măsura prea
mare din suveranitatea naţională este delegată, nu este de neconceput că va exista o renaştere a
statului naţiune – sau mai rău, un contra-atac al micro-naţionalismului – cum s-a demonstrat de
curând în rândul flamanzilor, al scoţienilor, al bascilor.
Dacă organizaţiile regionale mai puternice presupun un rol mai diminuat al suveranităţii
naţionale, poate părea contradictorie afirmaţia că mediul strategic din jurul nostru necesită atât state
naţiune puternice, cât şi organizaţii internaţionale puternice.
Puţine naţiuni vor putea face faţă multora dintre provocările globalizării, iar imperativul va
fi reprezentat de realizarea unor organizaţii internaţionale credibile. Uniunea Europeană, cu lipsa ei
acută de unitate politică şi de capacităţi, nu este capabilă să facă faţă acestor provocări. Nici o
instituţie internaţională nouă sau reformată nu va reuşi să fie credibilă fără o hotărâre puternică, la
nivel naţional, mai degrabă de a înfrunta provocările împreună cu aliaţii, decât de a obţine un căştig
politic pe termen scurt. Se impune astfel nevoia de viziune, de curaj politic şi de determinare.
Scopul politic al Uniunii Europene a fost în principal economic şi legal, dar în ciuda puterii
economice, UE este slabă atât din punct de vedere militar, cât şi politic. Cetăţenii Uniunii Europene
văd ca fireşti libertăţile personale, economice şi sociale, cum este libertatea de mişcare. Atingerea
acestui nivel de libertate individuală a reprezentat o mare realizare, incredibilă chiar. Dar foarte
puţini cetăţeni simt o resopnsabilitate de a apăra aceste libertăţi prin intermediul forţei militare, dacă
va fi nevoie. Atunci când cetăţenii consideră cetăţenia a fi nu mai mult decât un vehicul pentru a
beneficia de unele drepturi, iar datoriile lăsate pe seama altora, atunci aspectul militar este neglijat.
Există astfel consecinţe atât asupra calităţii forţelor armate.
NATO este o o alianţă politică şi militară care a reprezentat un exemplu de succes în
domeniul structurilor militare, fiind capabil să demonstreze putere atât la nivel naţional, cât şi
instituţional. Constituit în scopul apărării colective împotriva inamicului comun, nu s-a dizolvat
odată cu dispariţia Pactului de la Varşovia, cu toate că unitatea sa politică a început să slăbească.
Vulnerabilitatea este enormă – în mod special pentru cetăţenii europeni – şi decurge din
dintr-o Uniune Europeană slabă, o slabă hotărâre la nivel naţional şi un NATO slăbit, mai ales când
o combinaţie de factori ostili converg împotriva Europei.
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În acest sens, elemente materiale precum sănătatea şi capacităţile militare sunt, bineînţeles,
la fel de importante ca şi considerentele filozofice cum ar fi semnificaţia identităţii, a cetăţeniei şi a
valorilor. O parte a identităţii naţionale este reprezentată de modul în care se conferî cetăţenia nouveniţilor. Statele Unite au fost în general mai deschise decât Europa în domeniul încorporării noilor
cetăţeni. Atât Europa, cât şi America, împart aceleaşi valori comune, şi – ca şi în alte părţi ale lumii
care au fost occidentalizate – prezintă societăţi deschise, cu provocări culturale similare.
Pierderea raţiunii
Tendinţa regionalizării – în special în cazul Uniunii Europene – nu a condus deloc la un
declin al statului naţiune. A produs, uneori, slăbirea identităţii naţionale, a respectării legii, limbii şi
valorii cetăţeniei. Atunci când identităţile naţionale sunt slăbite şi cetăţenia îşi pierde semnificaţia,
alte surse de identitate colectivă – cum ar fi religia – devin predominante. Religiozitatea nu
reprezintă neapărat o problemă şi este de cele mai multe ori un element important într-o societate.
Ceea ce este problematic, este modul în care uneori se pierde elementul raţional, producând
instabilitate şi permiţănd fanatismului politic – în prezent Islamismului radical – să se difuzeze cu
uşurinţă. Consecinţele sunt de două tipuri: o problemă culturală şi socială care afectează conştiinţa
realului, cetăţenia şi securitatea. Dar atunci când iraţionalul social devine politic, politica devine
limitată, goală de orice strategie, ca şi susceptibilă de a fi pradă manipulării celor cu intenţii ostile.
Pierderea raţiunii în societăţile occidentale poate fi identificată ca o parte a tendinţei mai
largi de vulnerabilizare a societăţilor, şi are numeroase simptome, de la unele inofensive, la cele
caracteristice fanatismului. Cultul celebrităţii, concentrat în mod obişnuit starurilor pop sau
sportivilor, este un simptom inofensiv al acestui fenomen cultural larg. În unele societăţi
occidentale, credinţa într-un sistem iraţional a învins credinţa în sisteme religioase care prezintă
substanţa moale şi raţională, ca şi rădăcini culturale. Dar simptomele reprezentate de declinul
interesului în ştiinţă reflectă un declin intelectual care poate avea consecinţe mai palpabile şi
imediate în domenii cum sunt jurnalismul, legislaţia, chiar sănătatea publică. Reflectă o mai
generală pierdere a respectului pentru valoarea dovezilor ştiinţifice şi a argumentaţiei. Ca o
consecinţă directă a globalizării fluxurilor informaţiei, toate tipurile de credinţe iraţionale şi de
fanatism politic circulă liber în domeniul public. Caracteristicile societăţii deschise, cum ar fi
libertatea de exprimare, pot fi folosite chiar împotriva acestora şi a altor libertăţi. Luate împreună,
aceste simptome măresc frivolitatea politică a unor mari părţi ale societăţilor lumii dezvoltate,
vulnrabilizând oamenii din punct de vedere intelectual, cultural şi politic. Pierderea valorii
cetăţeniei, împreună cu creşterea iraţionalităţii, creează spaţiul în care opinia publică este modelată
în mod emoţional, făcând ca o strategie sau o politică puternică să fie mai greu de realizat. Se
creează, de asemenea, un spaţiu în care demagogia poate înflori.
Capabilităţile actuale
Din cele prezentate anterior, au rezultat unele dintre posibilele provocări şi ameninţări.
Întrebarea care se poate pune imediat este dacă le putem trata cu mijloace şi prin metode
adecvate?
Sunt capabile instituţiile ONU, OSCE, NATO, UE şi statele naţionale să răspundă acestor
provocări şi ameninţări?
Pot actualele capabilităţi să răspundă/rezolve provocările şi ameninţările viitoare?
Dacă analizăm conflictele trecute ca cele din Bosnia, Irak, Kosovo şi Afganistan rezultă că
aceste instituţii şi coaliţiile de state au foarte mari dificultăţi în a le aborda cu cele mai potrivite
mijloace integrate.
Aceasta se datorează unui concept strategic inadecvat şi inabilităţii de a stabili un mecanism
eficient de luare a deciziei politico-militare şi de execuţie.
Acestea sunt nevoile cruciale care trebuie să facă faţă acestor ameninţări şi provocări
complexe pe care le-am prezentat mai sus.
Aceste necesităţi sunt cu atât mai necesare din cauza naturii acestor ameninţări şi provocări
pentru că ele conduc către o implicare din ce în ce mai lungă.
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Problemele structurale rezultate din experienţa Bosnia în rezolvarea politică şi în
mecanismul politico-militar de luare a deciziei bântuie NATO încă şi acum.
Cele mai mari probleme comune avute în Bosnia, Kosovo, Afganistan şi Iraq sunt:
- absenţa unui obiectiv politic definit complet.
- Absenţa unei strategii aliate integrate care să îndeplinească acest obiectiv.
- Absenţa capabilităţilor cu care să fie implementată această strategie.
Se manifestă câteva neajunsuri şi anume:
- reavointă a unei părţi din naţiuni de a transfera autoritatea comandanţilor operaţionali în
teatrele de operaţii;
- o tendinţă din partea naţiunilor de a nu asigura cu resurse operaţiile în curs – (umane şi
materiale) – ceea ce subliniază un factor care preocupă cercurile militare ale ţărilor NATO azi şi
anume: sustenabilitatea.
Aceste exemple subliniază necesitatea nu numai pentru un proces integrat şi atent de luare a
deciziei, dar de asemenea şi a capabilităţilor, în special a posibilităţilor de a duce operaţii pentru o
lungă perioadă de timp cu un spectru larg de misiuni şi activităţi.
Acestea au fost problemele – destul de multe - din operaţiile trecute cu foarte puţine lecţii
învăţate cărora li s-a acordat atenţie, de aceea aceste probleme structurale şi politice rămân
nerezolvate şi în prezent.
În continuare, vom lua în consideraţie învăţămintele din experienţele recente în primul rând
a celor mai importante organizaţii internaţionale - şi mai ales în domeniul sustenabilităţii şi
intelligence-ului.
Capabilităţile internaţionale ale ONU
ONU ar putea juca un rol decisiv dar nu are posibilitatea să o facă. Are o arie largă de
capabilităţi, dar are, de asemenea, şi limitări importante:
1. În primul rând, ONU este singura instituţie căreia i s-a acordat legitimitatea cu lege
internaţională de a acţiona internaţional la violarea suveranităţii naţionale. Dar lipsa de unitate
politică în principal dintre cei 5 Membrii Permanenţi ai Consiliului de securitate este o problemă
majoră, în timp ce Adunarea Generală rămâne influenţată din greu de state nedemocratice.
2. În al doilea rând, ONU are capacitatea de a îndeplini intervenţiile necesare şi a avut
succes în câteva operaţii de menţinere a păcii cum a fost cea din Cambodgia şi, de asemenea, cea de
prevenire din FYROM.
Dar alte intervenţii cum au fost cele din BIH, sau Somalia au eşuat şi nu au arătat în mod
clar că ONU nu este capabilă să ducă operaţii militare mai complexe.
3. În al 3-lea rând agenţiile specializate ale ONU, ca de exemplu Înalta Comisie pentru
refugiaţi (UNHCR), Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (WHO) funcţionează foarte bine şi va continua să joace un rol foarte important în viitor.
Putem spune că ONU este o organizaţie cu multe capabilităţi în special în domenii nonmilitare. Totuşi limitările în structurile ei politice şi politico-militare înseamnă că îi lipseşte o
strategie efectivă/de acţiune şi abilitatea de a corespunde cu scopurile finale pe care şi le-a propus:
acela de a păstra, a menţine securitatea globală şi de a preveni genocidul.
Este, de asemenea, regretabil că ONU îi lipseşte rânduiala, disciplina, ordinea.
O contradicţie între o lipsă de unitate politică insurmontabilă şi incapacitatea executivă
exclude organizaţia de la a avea o strategie efectivă şi un sistem de luare a deciziei politico-militare.
Dacă ONU încearcă să aibă succes în operaţii care presupun o strategie deosebită şi o
dimensiune militară într-o complexitate în creştere în lumea noastră modernă, atunci nu ar trebui să
fie asistată de alte organizaţii.
Organizaţii Regionale
Pe lângă agenţiile ONU sunt un număr de organizaţii regionale. Câteva dintre ele sunt
declarate sub prevederile Cartei ONU, capitolul III. În afara Europei sunt Uniunea Africană,
Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Organizaţia Statelor Americane (OAS),
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Organizaţia de cooperare de la Shanghai (SCO) şi altele. Aceste organizaţii intenţionează să joace
un rol mult mai mare în viitor.
Ele ar putea să rezolve o parte din problemele de prevenire în managementul crizelor,
stabilitatea post-intervenţie şi construirea naţiunilor.
Noi vedem însă la aceste organizaţii limitări serioase, în ceea ce priveşte unitatea, voinţa,
capabilităţile şi puterea de execuţie. În ceea ce priveşte securitatea transatlantică o singură
organizaţie regională contează - OSCE- şi ea este utilă în unele privinţe.
Spre exemplu OSCE are un mecanism de reglementare paşnică a disputelor dintre membrii
săi.
Totuşi OSCE nu are capabilităţi de a face ceva între două state, cum ar fi întărirea securităţii
pe timp de criză, atunci când este foarte necesară.
Îi lipseşte de asemenea o viziune largă şi o strategie comună.
Cu toate acestea este una din puţinele organizaţii care se poate lăuda cu apartenenţa la ea, a
celor două state Rusia şi SUA, putând să joace un rol valoros în viitor.
Uniunea Europeană
UE este o organizaţie internaţională unică, parte supranaţională, parte o confederaţie.
Ea a adus cetăţenilor ei multă prosperitate economică şi ceea ce este mai important a avut
succes în menţinerea păcii şi eliminarea conflictelor dintre membrii săi.
UE are şi câteva slăbiciuni politice, îi lipseşte unitatea, precum şi capabilităţile importante.
În domeniul geopoliticii şi al securităţii există multe divergenţe interne în ceea ce priveşte
statutul alianţei transatlantice, relaţiile cu Rusia, problemele din jurul Mediteranei şi ale Orientului
Mijlociu.
UE are importante capabilităţi instituţionale, în special în domeniul resurselor economice şi
financiare. În domeniul dezvoltării unui sistem juridic, al protecţiei mediului şi alte instrumente
referindu-ne la „soft-power” care cere planificare şi dezvoltare pe termen lung.
Totuşi, pe timp de criză când sunt necesare decizii rapide este greu să acţioneze cu 27 de
naţiuni.
Atât procedurile cât şi capabilităţile UE sunt neadecvate pentru provocările prezente şi
viitoare. Ele sunt concentrate aproape exclusiv pe „soft-power”. Nu există o politică matură de
securitate colectivă şi este o surprinzătoare reţinere în a aborda problema „hard-power”, dar un pas
a fost făcut în direcţia corectă în 2002 cu acceptarea Strategiei de Securitate Europeană (ESS).
Evaluarea ameninţărilor în ESS este concentrată pe terorism, WMD, crima organizată şi
falimentul statelor. O lipsă majoră este aceea că ea omite Războiul Rece şi alianţa transatlantică din
interpretarea istoriei recente şi a politicii contemporane. În ansamblu, ESS face o evaluare a naturii
americanilor foarte asemănătoare cu strategia de securitate naţională americană, (NSS), dar ESS
diferă în cea ce priveşte stabilirea capabilităţilor necesare să combată aceste ameninţări. De
asemenea, nu s-a menţionat problema priorităţii. A rămas pe un cadru nefixat, larg, un suport al
luării deciziei de către statele membre şi a rămas, de asemenea, prea concentrat pe aplicarea „soft
power”.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
NATO a fost cea mai de succes organizaţie politică şi alianţă militară din istoria recentă,
prin managementul coexistenţei paşnice pe timpul Războiului Rece cu posibilităţile ei proprii.
După Războiul Rece a realizat un succes remarcabil în trecerea de la confruntare la
cooperare în Europa.
Ea are potenţialul de a continua să fie o alianţă politico-militară de succes. Aceasta nu este o
realizare de neglijat.
Deşi NATO constituie nu numai o legătură transatlantică legală, Tratatul Nord Atlantic,
reprezintă în domeniul securităţii o legătură solidă prin obligaţia prevăzută în Articolul 5 care
presupune apărarea colectivă; prin ea această obligaţie are un efect special de descurajare.
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Totuşi, în ciuda acestui succes, NATO se confruntă cu provocări serioase în Afganistan şi a
pierdut momentul favorabil de transformare a forţelor sale.
NATO este prin urmare în pericol de a-şi pierde credibilitatea. Prin urmare, organizaţia are
nevoie de o viziune adecvată pentru viitor inclusiv un concept strategic eficace care va conduce spre
o direcţie clară. Lipsesc capabilităţile, iar naţiunile constitutive arată o lipsă marcată de voinţă
pentru a le face să existe.
Un NATO fără o reformă profundă nu va fi un instrument de care să avem nevoie acum şi în
viitor.
Spre deosebire de ONU, OSCE şi UE, NATO este o alianţă politico – militară. Aceasta
presupune atât partea ei tare dar şi slăbiciune; este concentrată numai pe instrumente militare, în
ciuda faptului că membrii NATO se confruntă cu pericole care pot fi şi de natură non-militară.
Eficacitatea NATO este afectată complementar de divergenţele de opinie dintre SUA şi
Europa, precum şi de divergenţele dintre membrii europeni despre rolul şi folosirea războiului,
despre hard şi soft power şi despre legalitatea intervenţiei armate.
Membrii europeni ai NATO sunt divizaţi în ceea ce priveşte mărimea, rolul şi scopul
NATO. O importantă divergenţă între membrii europeni este cea referitoare la implicarea NATO.
Un punct de vedere spune că NATO trebuie să se concentreze pe securitatea occidentală şi nu
trebuie să-şi extindă competenţa sau membership-ul la nivel mondial. Conform acestui curent,
anumiţi membrii se opun extinderii NATO.
Se apreciază că NATO trebuie să rămână deschisă pentru o viitoare extindere, dar trebuie să
reţinem câteva învăţăminte din extinderea de după Războiul Rece. În considerarea unei viitoare
extinderi, NATO trebuie să dea o atenţie specială pentru a nu schimba fundamental rolul şi natura
alianţei, să nu dilueze principiul fundamental al apărării colective.
Summit-ul de la Washington a consfinţit conceptul strategic actual, a reafirmat apărarea
colectivă a spaţiului Tratatului şi a afirmat importanţa misiunilor şi vecinătatea regiunii Balcanilor.
Declaraţia Summit-ului de la Praga a deschis uşa folosirii NATO pentru operaţii dincolo de spaţiul
Tratatului.
Împreună, aceste două înţelegeri au creat ambiguitate despre rolul alianţei; lăsând la o parte
faptul că NATO a acţionat decisiv în KOSOVO, fără aprobarea sau înştiinţarea Consiliului de
Securitate, una din cele mai importante probleme ale conceptului strategic rămâne faptul că NATO
este în esenţă reactiv, mai degrabă decât preventiv, şi sunt încă limitate la mijloace militare.
În general, NATO va rămâne de importanţă centrală pentru viitorul alianţei transatlantice şi
va fi punctul de plecare pentru strategia pe care o vom prezenta în cele ce urmează, dar în ceea ce
priveşte structura politico-militară, mecanismul de luare a deciziei şi capacităţile militare, NATO
reflectă încă în mare măsură necesităţile Războiului Rece, o perioadă periculoasă, dar una de
relativă stabilitate.
Fragilitatea prezentă a sistemului internaţional poate fi o realizare foarte slabă, în special
pentru naţiunile europene.
Experienţe şi observaţii
Din cele prezentate, putem să arătăm câteva observaţii recente din operaţiile externe la care
s-a participat.
Ce rol şi cum se prezintă problemele de la nivel strategic, la nivelul estimărilor şi analizei
punctelor tari şi slabe din teren, unde comanda naţională sau comanda operaţională multinaţională
joacă partea lor?
Lipsindu-le obiective politice complet definite naţiunile occidentale au intrat în operaţiile
din Balcani, Afganistan şi Iraq fără să aibă scopurile lor foarte bine definite, fără să aibă o abordare
aliată strategic integrată, aşezată într-un cadru strategic integrat.
Apreciem că unul din motivele care fac să fie atât de greu să creşti un concept strategic
acum este prea mult „stove-piping ” în procesul de luare a deciziei.
În fiecare instituţie, în fiecare departament naţional se operează în propriul domeniu al
capabilităţilor fără o comunicare sau coordonare adecvată cu alţii.
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În guvernarea internă, diferite ministere operează în paralel sau în rivalitate cu altele fără o
coordonare corespunzătoare. Aceasta este una din cauzele pentru care dezvoltarea unui concept
strategic clar şi integrat azi este dificil.
Un concept general ar trebui să opereze pe baza unor scopuri şi obiective clar stabilite. El ar
trebui să integreze toate entităţile şi elementele necesare şi participante inclusiv voinţa politică.
El ar trebui de asemenea să distingă fazele de conflict şi post-conflict şi să definească în
mod limpede responsabilităţile pentru fiecare din aceste faze.
Ca să fie un concept corespunzător, ar trebui să se adreseze întregului spectru de operaţii, în
ambele sensuri – orizontal (diferite mijloace incluzând şi capabilităţile militare) şi în sens vertical,
care să cuprindă toată scala cu toate etapele escaladării şi dezangajării.
În ceea ce priveşte capabilităţile noastre trebuie să evaluăm şi să analizăm ameninţările şi să
prevedem confruntarea sau evenimentele viitoare.
O altă experienţă arată că o prea mare analiză conduce spre propria noastră logică
Occidentală - problema „mirroring ” - a analizării oponenţilor după propria noastră logică, adică,
considerăm că oponentul se comportă raţional.
Acum comportamentul suicidal al oponenţilor chiar împotriva propriilor lor interese,
provoacă imense distrugeri în Occident.
Alte limitări:
- supraestimarea puterii noastre;
- planificarea conform celor mai rele scenarii;
- subestimarea duratei conflictelor şi a angajării cerute.
O soluţie rapidă este un lucru extrem de rar. Trebuie să fim pregătiţi pentru angajări
îndelungate - mult mai lungi decât ne-am dorit.
Prin urmare, sustenabilitatea este problema cheie nu numai pentru voinţa politică a societăţii
dar şi pentru instrumentele materiale atât cele militare cât şi cele de comandă politico-militară
eficace.
Capabilităţi
Cele mai multe naţiuni europene au capabilităţi militare neadecvate şi NATO nu are
capabilităţi non-militare.
Două studii ale Centrului pentru Studii Strategice Internaţionale (CSIS):
- Integrarea Europeană de apărare şi
- C4ISR Interoperabilitatea Transatlantică şi Capabilităţile C4ISR Europene spun acest
lucru în mod foarte limpede.
Referitor la prăpastia dintre sistemul de apărare american (SUA) şi cel european, deşi statele
europene au avansat destul de bine în domeniul C2 integrat în cadrul NATO, nici unul nu are o
reţea militară în viitorul previzibil. Aceasta nu se datorează deficienţelor tehnologice, ci
constrângerilor bugetare.
Concluzii
1. C4ISR rămâne un domeniu unde cooperarea transatlantică este necesară şi în viitor.
2. Pentru a perfecţiona interoperabilitatea inter-europeană şi transatlantică, aliaţii europeni vor
trebui să arate o uriaşă angajare pentru a face din aceasta o prioritate politică.
3. Studiul CSIS despre integrarea Apărării Europene arată că golul dintre intenţie atât al
Statelor Europene cât şi al strategiei de Securitate NATO şi capabilităţile militare Europene –
continuă să se lărgească.
4. Natura fragmentată a Apărării Europene, constrângerile bugetare şi lipsa de voinţă politică
fac să se pregreseze lent.
5. Pentru a se depăşi această situaţie – se propune ca ţările Europene să-şi coordoneze
eforturile de integrare în domeniul apărării - şi folosind UE şi NATO să creeze un set de
capabilităţi de apărare colective
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Pentru aceasta, o cooperare deosebită va fi necesară între UE şi NATO pe următoarele
paliere:
- formularea unei capabilităţi, sau pe baza unor misiuni mai compatibile, a nevoilor de
apărare Europene şi a doctrinelor militare;
- o cercetare, dezvoltare şi înzestrare mult mai cooperantă;
- coş comun al capabilităţilor naţionale;
- destinarea câtorva naţiuni specializate pe capabilităţi unice.
Aceste două studii asigură o bogăţie de informaţie, atât în ceea ce priveşte în general
capabilităţile cât şi deficienţele.
Apreciind rezultatele şi concluziile acestor studii despre capabilităţile NATO şi cele
Europene vom atrage atenţia în mod special asupra a doua aspecte ale capabilităţilor: Intelligence şi
Sustenabilitatea.
Intelligence
Provocările de securitate şi militare din ziua de azi au crescut în mod uriaş importanţa
contribuţiei pe care trebuie s-o aducă serviciile secrete (de securitate) şi cele de Intelligence.
11 Septembrie a demonstrat că este necesară pe câteva fronturi: cel al cercetării surselor
deschise şi cel al operatorilor HUMINT.
Există şi alte slăbiciuni ale agenţiilor de informaţii occidentale – şi anume lipsa de cooperare
şi distribuţia informaţiilor importante.
Pe întreg ansamblul diseminarea informaţiilor continuă să fie problema centrală între aliaţii
occidentali şi rămâne în continuare dificil de rezolvat şi aceasta cu eforturi continui.
S-au făcut după 9/11, progrese considerabile, dar încă este o mare ruptură în domeniul
diseminării informaţiilor.
Susţinerea operaţiilor militare
Chestiunea sustenabilităţii este o problemă majoră şi ea aparţine nu numai factorilor militari
– cum ar fi încadrarea cu personal, dotarea şi logistica - dar şi voinţei politice şi susţinerii de către
societate.
Sustenabilitatea înseamnă rezolvarea politică de a fi angajat pe termen lung. De asemenea,
ea presupune rezerva industrială de a susţine deplasările. Sustenabilitatea nu va fi niciodată realizată
dacă naţiunile vor continua să privească operaţiile ca pe cea din Afganistan, ca o activitate
mărginaşă, impunând limitări contingentelor lor naţionale care creează seriose impedimente
eficacităţii operaţiilor. Sustenabilitatea este o necesitate pentru o distribuţie corectă a costurilor şi
riscurilor pentru creşterea interoperabilităţii şi standardizării între aliaţi. Lipsa acesteia creează
serioase impedimente eficacităţii operaţiilor.
Putem spune, prin urmare, că sustenabilitatea ca o capabilitate care menţine nivelul ridicat al
intensităţii operaţiilor este cu mult mai importantă acum decât a fost pe timpul Războiului Rece.
Dacă luăm în consideraţie implicarea în Bosnia, Kosovo, Iraq şi Afganistan este limpede că
aceste operaţii cer angajament pe termen lung. Sustenabilitatea poate fi realizată numai dacă
Planurile de apărare ale naţiunilor şi al instituţiilor ca NATO iau această problemă serios în
considerare.
Spre exemplu, NATO are azi în total mai mult de 2 milioane de oameni şi aproape o mie de
elicoptere.
Vedem, în acelaşi timp, că NATO se zbate să susţină încadrarea corespunzătoare în
Afganistan unde operează 35.000 oameni şi 5.500 non-NATO şi are dificultăţi în asigurarea unui
număr mic de elicoptere de transport complementare.
Eforturile comune de îmbogăţire a sustenabilităţii sunt importante şi voinţa comună şi
rezolvarea politică sunt fundamentale.
Concluzii
a. Ca bilanţ, vedem că este o mare nepotrivire între lista interconectată a pericolelor şi
capabilităţile naţionale de răspuns-capabilităţi care sunt slăbite, afectate negativ de lipsa de unitate.
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b. Scala şi complexitatea tendinţelor, riscurilor, dimensionarea provocărilor şi
ameninţărilor face o imagine care trece mult dincolo de domeniul militar.
c. Această întrepătrundere internă dintre ameninţări trebuie să conducă, de aceea, către o
mare strategie aliată şi integrată şi către capabilităţile necesare.
d. Nici o instituţie şi nici o naţiune nu are capacitatea să răspundă la aceste pericole şi
riscuri şi numai o privire fugară către organizaţiile noastre internaţionale ne conduce să întrebăm
dacă există o bază potrivită pentru o acţiune coordonată. Din păcate, se pare că nu avem o asemenea
posibilitate.
Ce avem noi totuşi, sunt scopurile comune, valori şi interese comune şi acestea asigură o
bază suficientă cu care să prefigurăm, să desemnăm o nouă strategie globală – care să cuprindă
complexitatea şi impredictibilitatea şi care să lege toate instrumentele şi capabilităţile împreună.
Privind la întreaga gamă de tendinţe, provocări şi ameninţări nu putem vedea soluţia acţiunii
individuale a Americii, Europei sau a nici unei naţiuni individuale.
Iată de ce ne este necesară o alianţă transatlantică capabilă să implementeze o mare strategie
care să fie implementată atât din punct de vedere naţional cât şi între aliaţi.
Ce trebuie, să conţină, sau cum trebuie să fie această posibilă mare strategie?
Strategia către o MARE STRATEGIE pentru o Lume Nesigură
Am văzut că există o nepotrivire între provocările cărora trebuie să le facem faţă şi
capabilităţile pe care le avem la dispoziţie pentru a le trata. În plus, există o altă nepotrivire între
urgenţa de a acţiona cu scopul de a reduce potenţialul unor conflicte sau crize şi lipsa de voinţă
publică.
Această a doua necorespondenţă se creează pentru că unele ţări occidentale apreciază că
actualele crize sau conflicte pot fi rezolvate prin dialog şi negociere, alţii cred că mijloacele militare
pot rezolva, dacă nu toate, cele mai multe probleme cu care se luptă Occidentul în general şi alianţa
transatlantică în particular.
Plecând de la acestea se poate concluziona că, actualmente, nici o organizaţie internaţională
– lăsând la o parte anumite ţări – nu are o viziune convingătoare despre o lume mai paşnică, o
strategie adevărată despre cum se poate face una, nu are o voinţă politică credibilă care să poată
rezolva crizele sau să le prevină. Toate acestea duc spre observaţia că actorii sunt incapabili să
acţioneze într-un mod coordonat şi integrat.
Am concluzionat mai înainte că o strategie globală şi cuprinzătoare este necesară să
răspundă multor discrepanţe. Dar aceasta nu este totul. O strategie nu este suficientă pentru a atinge
obiectivele din ce în ce mai largi.
Pentru a atinge cu adevărat aceste obiective şi pentru a pune cu adevărat o strategie
cuprinzătoare în acţiune – trebuie să fie instituţii dezvoltate pentru aceasta şi o expansiune
semnificativă a capabilităţilor.
Pe deasupra, ca mare strategie, aceasta va conduce atunci doctrinele, politicile şi strategiile
naţionale care vor servi ca experimentări în atingerea capabilităţilor necesare pentru realizarea
strategiei globale.
Mai departe vom defini şi vom descrie ce înţelegem printr-o mare strategie globală – o
strategie care este integrată pe plan intern, şi care este agreată la nivel internaţional între aliaţi.
Vom discuta condiţiile esenţiale şi elementele unei asemenea strategii.
Vom atinge relaţiile dintre strategie şi legalitate.
Vom aborda probleme, subiecte ca prevenirea şi prioritizarea.
Şi ne vom întreba dacă instituţiile care au permis ca stil de gândire şi operare tradiţionalul
„coş de fum” sunt într-adevăr răspunsurile corecte la provocările timpurilor noastre.
Scopul este de a oferi câteva idei despre marea strategie cuprinzătoare care ar putea ajuta
guvernele să refacă, să restaureze ceva din claritatea şi certitudinea pierdute după sfârşitul
Războiului Rece.
Fără o asemenea certitudine, societatea nu poate să lucreze, nu poate să se dezvolte.
Pierderea clarităţii şi certitudinii siguranţei conduc către declinul puterii şi abilităţii.
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Se speră că aceste sugestii pot să ajute în misiunea de pregătire a organizaţiilor
internaţionale NATO sau UE, pentru provocările care se întrevăd în faţa noastră în viitor.
Condiţiile esenţiale ale Strategiei
Punct de ancoră - necesar înainte de a defini scopul Marii Strategii – este Declaraţia
universală a drepturilor omului a Naţiunilor Unite, acceptată de majoritatea statelor lumii. Acest
document constituie un set de valori şi convingeri universal acceptat şi global obligatorii de aplicat.
Bazat pe această convingere fundamentală, pe credinţa comună că democraţia, supremaţia
legii şi buna guvernare constituie valori care trebuie să fie prezentate şi protejate, un grup de naţiuni
a intrat într-o legătură legală cu angajamentele de apărare colectivă - cunoscută ca Tratatul
Atlanticului de Nord - şi s-a stabilit ca alianţa NATO/OTAN.
Acest grup de state a crescut peste timp şi azi NATO cuprinde 26 naţiuni democratice.
Acesta este grupul de state preconizat ca punct de plecare - ceea ce nu înseamnă că va fi şi punctul
final - pentru care se propune o Mare Strategie comună.
Această strategie este aplicabilă şi altor organizaţii, fiind un model pentru acestea, nu doar
pentru NATO.
Fiecare dintre organizaţiile menţionate (ONU, UE, OSCE, ASEAN etc.) au propriile
neajunsuri. NATO are, de asemenea, deficienţe, dar are un avantaj major – leagă împreună un grup
de ţări care împart cele mai importante valori şi convingeri şi acest lucru duce la luarea deciziei de
apărare a acestora în mod colectiv.
Această strategie nu presupune cimentarea organizaţiei în forma prezentă şi nici nu este
croită să fie implementată de o organizaţie sau de un stat anume. Ea poate fi aplicată mai eficace de
către NATO ca un punct de plecare, iar apoi să fie extinsă către UE şi de către alţi parteneri. Acesta
este scopul principal din perspectiva occidentală şi nu înseamnă că se opune altor strategii.
Această strategie nu are ca scop să impună valorile sau convingerile noastre, nici nu este
îndreptată împotriva vreunei alte ţări şi nici nu exclude alte ţări care asigură şi împărtăşesc aceleaşi
valori şi convingeri. Alte ţări sau organizaţii regionale pot coopera la diferite niveluri de parteneriat.
Pe de altă parte, nu ştim să existe vreo altă organizaţie regională, supranaţională sau internaţională
în care toţi membrii să împartă, ca valori şi convingeri comune, drepturile omului, supremaţia legii,
buna guvernare şi democraţia şi în care toţi membrii să apere aceste valori prin toate mijloacele de
care dispun.
De aceea, NATO a fost considerată organizaţia de început a acestui demers, şi ca o
recunoaştere în timp a faptului că ea trebuie să confere o schimbare politică fundamentală, în scopul
rămânerii unei organizaţii remarcabile în cadrul securităţii internaţionale.
Definiţia strategiei
Dacă vom compara obiectivele şi scopurile Marii Strategii cu definiţia clasică a strategiei
date de Carl von Clausewitz, conform căreia ea reprezintă „teoria folosirii luptei pentru a îndeplini
scopul războiului”, vom ajunge la concluzia că este necesară o redefinire mai complexă a strategiei.
Sir Lawrence Freedman a definit, într-un mod mai apropiat de necesităţile prezente, strategia
drept o teorie a folosirii forţei ca mijloc de a produce efectele scontate. Această definiţie poate fi
înţeleasă mai ales în ceea ce priveşte forţa/puterea militară. Noi însă vedem strategia ca o folosire
de mijloace în scopul realizării obiectivelor politice. În consecinţă, o Mare Strategie este arta de a
folosi toate elementele de forţă (ale naţiunii sau ale unei alianţe de naţiuni), pentru a realiza
obiectivele şi scopul politic stabilit al unui stat sau al unei alianţe de naţiuni, pe timp de pace sau de
război. În consecinţă, o Mare Strategie cuprinde toate pârghiile puterii politice, economice, militare,
culturale, sociale, morale, spirituale şi psihologice, coordonate cu atenţie şi folosite complet
integrat.
Este foarte important de subliniat că această Mare Strategie poate fi formulată numai ca
obiective şi scopuri stabilite.
Scopul şi obiectivele, precum şi forţa necesară pentru a le atinge, sunt fundamentele
indispensabile oricărei strategii. Imediat ce scopul şi obiectivele au fost stabilite, toate aspectele
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problematice cu care se confruntă naţiunea sau alianţa trebuie analizate şi evaluate temeinic, în
scopul reliefării caracterului şi dimensiunii acestora, a capabilităţilor şi a diferitelor elemente avute
la dispoziţie la nivel naţional sau internaţional, în scopul dezvoltării unei strategii eficiente.
Scopuri si obiective
Scopurile strategiei sunt prezervarea păcii, a nevoilor, a comerţului liber şi a stabilităţii.
Acestea presupun o cât mai mare certitudine posibilă pentru statele membre de rezolvare a
crizelor prin mijloace paşnice şi prevenirea conflictelor armate, făcând in aşa fel ca să reducem
cauzele de conflict, să găsim soluţii paşnice, să apere integritatea teritorială a statelor şi să protejeze
stilul de viaţă al cetăţenilor săi, incluzând tezaurul lor de valori şi convingeri. Aceasta este o
strategie proactivă nu reactivă.
Trebuie să subliniem că scopurile acestei strategii nu impun valorile, convingerile şi ordinea
noastră altora nici câştiguri teritoriale sau altă lărgire a sferei de influenţă a statelor membre.
Forţarea schimbărilor de regim nu este scopul strategiei noastre.
Obiectivele acestei strategii destinate asigurării siguranţei sunt următoarele:
1. Monitorizarea permanentă a provocărilor globale pentru a fi gata permanent să răspundă
ameninţărilor, riscurilor şi pericolelor;
2. Construirea securităţii în vecinătatea statelor aliate şi în zonele lor de interes strategic;
3. Să acţioneze către o ordine internaţională stabilă printr-o cooperare multilaterală.
Principii şi elemente
Principii:
1. Strategia trebuie să fie protectivă atât prin scop cât şi prin natura sa – a fi protectivă nu
înseamnă a fi reactivă – ci trebuie să câştige şi să menţină iniţiativa până la sfârşitul proiectului în
termenii proprii.
2. Proporţionalitatea – câştigarea inimii şi a minţii populaţiei din zona de operaţii –
instrument vital.
3. Apropiat de principiul proporţionalităţii este cel al limitării distrugerilor – conflictul
trebuie văzut prin prisma perioadei post-conflict.
Noile principii – corespunzătoare cu progresul tehnologiei
1. Distrugeri minime – cu lovituri chirurgicale – problema folosirii loviturilor nucleare
trebuie avută în vedere – ultim avertisment de descurajare.
2. Legalitatea – toate acţiunile trebuie să fie legitime, autorizate şi în acord cu obiceiurile
legilor internaţionale – este foarte greu de respectat în combaterea oponenţilor care nu respectă nici
o lege, decât legea junglei, şi de multe ori erodează credibilitatea noastră.
3. Susţinerea acţiunilor – principiul fundamental – cere voinţa politică.
Elemente:
Un element cu adevărat indispensabil al oricărei strategii corespunzătoare secolului XXI
este descurajarea. În lumea contemporană, descurajarea prin pedepsire sau prin ameninţarea cu
distrugerea totală nu mai funcţionează. Acum ne trebuie o descurajare nouă, care să transmită un
mesaj simplu, fără ambiguităţi, către inamici: „Nu există şi nu va exista niciodată un loc în care să
vă simţiţi în siguranţă; vom acţiona neînduplecat pentru a vă urmări şi a vă anula orice încercare de
a ne lovi”. Această nouă descurajare trebuie să creeze nesiguranţă în mintea oponenţilor mai mult
proactiv decât reactiv.
Escaladarea – este legată strâns de descurajare – flexibilă – folosirea bastonului şi
morcovului.
Asimetria va fi folosită de toate părţile în conflict, ceea ce înseamnă două aspecte şi anume
că trebuie să fim pregătiţi pentru evitarea surprinderii mai mult decât înainte, iar pe de altă parte
oponenţii nu trebuie să ştie niciodată unde, când şi cu ce vom acţiona.
Asimetria este un instrument pentru recăştigarea şi menţinerea iniţiativei şi implică folosirea
tuturor opţiunilor disponibile de către intervenţia diplomatică şi militară. Aceasta cere şi flexibilitate
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în răspuns, ca tipuri şi modalităţi, folosind diferitele trepte ale scării, escaladării şi ale violenţei.
Numai astfel se poate crea o mare incertitudine oricărui inamic.
Impredictibilitatea - prioritizarea şi prevenirea sunt elemente ale acestui punct. Campania
media este un instrument foarte important în câştigarea şi menţinerea iniţiativei. Strategia modernă
trebuie să includă o strategie media destinată să câştige mintea şi sufletul populaţiei de-a lungul
globului.
Ea trebuie să asigure dominarea informaţională şi aceasta garantează credibilitatea
acţiunilor.
Propuneri pentru o nouă strategie
Elementul de bază – Securitatea internă
Pentru a fi pregătit pentru o strategie care include o acţiune decisivă, timpurie se cere ca
naţiunea, economia, teritoriul şi infrastructura vulnerabilă să fie bine protejate tot timpul.
Apărarea, sau mai bine spus protecţia ţării sau a alianţei, nu este numai un obiectiv pe
termen lung într-o mare strategie modernă, ea este însă fundamentul. Aceasta este o condiţie
indispensabilă pentru implementarea strategiei. Fără o protecţie credibilă internă, cu o susţinere
publică pentru acţiune în operaţii expediţionare la distanţă, programele de ajutor pentru intervenţie
armată pot să decadă repede.
Protecţie înseamnă să iei toate măsurile necesare inclusiv pregătirea apărării antirachetă şi
apărarea cibernetică pentru prevenirea oricărei lovituri asupra ţării sau alianţei.
Protecţia poate să descopere orice atac şi de aceea protecţia începe cu cercetarea/
intelligence-ul în interiorul ţării şi în exterior, care trebuie să fie interconectate corespunzător
profitând de toate sursele.
Limitarea drepturilor cetăţeneşti erodează suportul statului şi al guvernului de către
populaţie. O protecţie adecvată nu este posibilă în zilele noastre dacă guvernul pierde încrederea
propriului popor.
Fazele implementării strategiei:
1. reducerea cauzelor de conflict;
2. managementul proctiv al crizei;
3. enforcement;
4. stabilizarea post-conflict.
Reducerea cauzelor conflictelor
Această fază presupune eliminarea pe cale non-coercitivă a cauzelor care conduc spre
tensiuni, crize sau conflict.
Dintre acestea, putem enumera: reducerea sărăciei, rezolvarea disputelor pe tema resurselor,
inclusiv apa şi energia, rezolvarea revendicărilor etnice şi teritoriale, îmblânzirea efectelor induse de
schimbările climatice, eliminarea violării drepturilor omului etc.
Instrumentele disponibile sunt: o diplomaţie convingătoare (inclusiv diplomaţia militară)
negocierile, asistenţă economică, socială, de educaţie politică şi de securitate.
Scopul va fi adesea stabilirea unei bune guvernări, comerţ liber şi corect (inclusiv acces liber
şi paşnic la resurse critice), dezvoltarea economică şi asistenţă până la funcţionarea în bune condiţii
a statului.
Se poate ajunge până la a deveni membrii ai organizaţiilor internaţionale ca NATO sau UE
ori alte forme de multilateralism efectiv.
Managementul proactiv al crizelor
Scopul acestei faze este acela de a evita un conflict armat, de a dezamorsa criza (sau de a o
limita) si să o readucem la faza de diminuare a potenţialului de conflict.
Planificarea pentru intervenţia armată începe, bineînteles, din prima fază, iar aceasta trebuie
să ţină seama de toţi factorii şi caracteristicile teatrului de operaţii probabil (istorie, cultură, religie,
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probleme etnice). Planificatorii vor căuta să evalueze, din timp, repercusiunile intervenţiei prin
prisma stabilităţii regionale şi dincolo de aceasta.
Planificarea intervenţiei armate trebuie să înceapă cu decizia politică privind scopul final,
obiectivele intervenţiei şi ale urmărilor stabilizării post-conflict, toate acestea prevăzute într-un
acord politic.
Acest prim pas al planificării trebuie să fie urmat de dezvoltarea Concepţiei Operaţiei
(CONOPS) respective şi a regulilor de angajare (ROE) asociate.
După aprobarea politică a CONOPS şi a ROE, se poate începe, întrerupe sau reîncepe
procesul provizoriu de generare a forţei, aceasta constituind rezolvarea politică a escaladării sau
neescaladării, în acelaşi timp demonstrând credibilitate şi reducând timpul necesar lansării
intervenţiei.
Enforcement
Enforcement-ul poate fi folosit numai când toate instrumentele non-coercitive au fost
epuizate şi când nu s-a putut realiza succesul scontat. Această fază se desfăşoară şi este permanent
condusă cu scopul întoarcerii la diplomaţie cât mai repede posibil.
Cele mai multe naţiuni democratice consideră enforcement-ul ca fiind acceptabil din punct
de vedere politic dacă:
• nici o altă opţiune nu poate realiza obiectivul politic stabilit, iar interesele cruciale ale
naţiunii sau alianţei sunt în primejdie;
• un atac este eminent sau a avut loc din partea unor actori statali sau nonstatali din regiuni
unde enforcement-ul va avea loc;
• nu există altă opţiune pentru a preveni sau stopa un genocid.
Operaţia de impunere nu este în mod necesar o operaţie militară. În paralel, ori imediat cu
terminarea operaţiei forţele locale trebuie să-şi preia rolul. Aceste forţe care preiau funcţiile
militare, de poliţie, judiciare şi de administraţie publică sunt elemente cruciale pentru stabilizarea
post-intervenţie.
Acestea trebuie să asigure un mediu securizat şi să permită retragerea forţelor străine.
Stabilizarea post-intervenţie
Această fază este elementul de implementare a scopului final al conflictului din punct de
vedere politic prin care se stabileşte sau se restaurează buna guvernare, supremaţia legii şi
reconstrucţia economică şi democratică.
Este cea mai complexă fază şi cea mai mare consumatoare de timp şi resurse pentru
implementarea strategiei. Ea cere răbdare, vigoare, resurse considerabile, idealism şi o voinţă de fier
care să ducă misiunea spre succes.
Trebuie să nu se înţeleagă greşit că reconstrucţia poate fi făcută de un singur actor izolat. Ea
include toate instrumentele strategiei noastre, integrate într-un set de măsuri politice, economice şi
sociale coordonate între guverne, instituţii, NGOs, instituţii şi intreprinderi private, fără a impune
vreo formă de guvernare împotriva voinţei, valorilor şi tradiţiilor poporului respectiv.
Stabilizarea post-intervenţie se termină când buna guvernare şi stabilitatea proprie au fost
realizate, iar elementele străine s-au retras.
Consecinţe
Cele patru faze de implementare a strategiei schiţate mai sus constituie un şir de acţiuni
împletite, interconectate, integrate şi coordonate, concentrate pe realizarea scopurilor şi obiectivelor
strategiei, protecţiei preventive. Această strategie poate realiza protecţia tuturor statelor membre,
deşi nu va putea garanta niciodată o asigurare de 100%.
Combinaţia între protecţia internă şi eliminarea – sau cel puţin reducerea – riscurilor externe
împreună cu eforturile de construcţie a securităţii în imediata vecinătate şi în zonele de interes
strategic oferă naţiunilor noastre şansa unui viitor al păcii şi stabilităţii cu costuri suportabile şi
riscuri acceptabile.
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Consecinţele implementării acestei strategii pe ambele maluri ale Atlanticului vor
concentra trei categorii: actori, proceduri şi capabilităţi.
Actorii trebuie să fie organizaţiile internaţionale pentru că niciun stat naţional nu este
capabil să facă faţă complexităţii mediului internaţional. De aceea, revederea aranjamentelor actuale
şi adaptarea şi transformarea acestor organizaţii cum ar fi NATO şi UE pare a fi prima consecinţă
sau urmare, a adoptării Marii Strategii pentru pace şi stabilitate a timpurilor noastre. Ca urmare a
acestui fapt procedurile de luare a deciziei este necesar să fie schimbate. Cea mai importantă şi
esenţială condiţie pentru un bun sistem de luare a deciziei este un intelligence solid, verificat şi de
încredere.
În sfârşit avem nevoie de capabilităţi cu care să realizăm obiectivele şi scopurile propuse de
Marea Strategie. Ne trebuie un pachet complet de instrumente de la diplomaţie, economic, financiar
până la cele militare. Opţiunile de schimbare ale acestor trei categorii vor fi prezentate în cele ce
urmează.
Agenda pentru „Către o Mare Strategie într-o Lume Nesigură”
Concepţia strategică
Pe parcursul acestei lucrări, am afirmat că nicio organizaţie sau naţiune, acţionând
individual, nu va fi capabilă să se confrunte cu provocările unui viitor imprevizibil. Dar am
accentuat şi nevoia menţinerii securităţii şi a restabilirii unui grad acceptabil de certitudine, fără de
care nicio societate nu se poate dezvolta. Nu este tipic pentru naţiuni să interacţioneze în modul
înalt organizat care a predominat începând cu perioada celor două războaie mondiale. Din
momentul în care acceptăm această premiză, recunoaştem că este deranjantă, în special pentru
europeni, deoarece subminează conceptul secolului XX de stat de drept, care ar putea cădea victima
unui nou tip de politici ale puterii. De aici, rezultă faptul că o importantă sarcină pentru anii ce
urmează este de a întări organizaţiile existente, sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a ne asigura
că slăbirea structurilor internaţionale, vizibilă în zilele noastre, nu va conduce la un nou tip de
politici, orientate spre putere şi acum, adeseori imorale.
Aceasta ridică o problemă gravă. Cu centre de putere multiple, cu un discurs internaţional de
natură predominant ideologică şi cu o creştere necontrolată a violenţei, lumea a devenit instabilă,
nedreaptă şi progresiv violentă. În Occident, sistemul fundamentat pe valori rezistă, dar până şi aici
există dubii legate de viitor şi este încă neclar cum ar trebui realizată adaptarea la o lume
globalizată. Concomitent, noi provocări, terorismul, imigraţia, problemele demografice, mediul şi
globalizarea, subminează unitatea. De aceea, ar fi o eroare gravă să nu căutăm să identificăm un nou
tip de ordine şi să prezervăm cât mai mult posibil din ordinea internaţională, ordine fundamentată
pe o bună guvernare democratică, în care primează supremaţia legii.
Toate acestea conduc la cinci concluzii generale.
În primul rând, indiferent de ce ne rezervă viitorul, este esenţial ca civilizaţia occidentală să
se redefinească şi prin aceasta să ăşi redefinească rolul în lume. Un prim pas ar fi acela de ajustare a
reprezentării mentale a mapamondului, aşa cum toţi o avem acum. Nu ar mai trebui să vorbim de
cei doi piloni: Europa şi America, adâncind cooperarea dintre acestea. Extinderea NATO şi a UE au
creat un spaţiu democratic comun, care se întinde din Finlanda până în Alaska. Transformarea
acestui spaţiu într-o comunitate cu un scop bine definit, este un obiectiv urgent, dar şi pe termen
lung, în aceeaşi măsură.
În al doilea rând, guvernele pierd rapid controlul evenimentelor. Procesul de open sourcing
în ceea ce priveşte acţiunea internaţională este ireversibilă.
Niciunul din jucători - guvern, agent economic sau ONG - nu are o vedere cuprinzătoare
asupra a ceea ce se întâmplă de fapt. Acţiunile independente sunt fragmentare şi incapabile de a se
desfăşura într-un mod coordonat spre o vizine comună. O redefinire a termenilor discursului
internaţional ar fi un pas esenţial pe lungul drum al infiinţării unei comunităţi - dacă nu al unei
alianţe - a statelor democratice. Poate că cel mai important element al acestei provocări ar fi o
redefinire a rolului jucătorilor.
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În al treilea rând, este necesar ca structurile internaţionale deja existente să se adapteze în
întâmpinarea noilor provocări. Majoritatea organizaţiilor internaţionale se transformă lent şi, într-o
lume a capitalului privat, unele dintre ele, Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, de
exemplu, au un rol din ce în ce mai puţin important. Nu există încă o organizaţie de securitate
internaţională care să funcţioneze adecvat, iar alte organizaţii, ca Uniunea Europeană, încă nu
apreciază corect faptul că trebuie să înglobeze şi domeniul securităţii comune. În acelaşi timp, în
afara zonei Euro-Atlantice, miliţii private sunt factori determinanţi ai cursului de acţiune în multe
părţi ale lumii. Proliferarea nucleară este un pericol crescând, iar crima organizată şi terorismul se
pot orienta către arme de distrugere în masă. În plus, respectarea monopolului statului asupra
folosirii forţei sau a regulilor bine stabilite de comportament uman nu mai este de actualitate.
În al patrulea rând, focalizarea pe instrumentele tradiţionale menite să menţină securitatea
nu mai este suficientă. Sunt necesare organizaţii internaţionale care să aibă la dispoziţie toate
instrumentele politice – sau cel puţin să aibă acces la ele, prin cooperare cu organizaţii care să le
poata compensa deficitele. Din păcate, la momentul actual nu există nici astfel de organizaţii şi nici
astfel de aranjamente de cooperare.
În al cincilea rând, problema specifică unei perioade de schimbare rapidă şi fundamentală,
este că nu există nicio garanţie că naţiunile occidentale vor ieşi câştigatoare doar lăsând totul pradă
hazardului. Din acest motiv, ele trebuie să acţioneze acum, chiar de urgenţă, pentru a preveni un
nou atac al extremismului politic şi al naţionalismului.
Aceste cinci concluzii, preliminare şi incomplete, pot fi obiectul unei dezbateri prelungite pe
ani de zile, dacă nu ar fi definite de o viziune comună. Cu un astfel de obiectiv prefigurat mental, o
abordare progresivă este necesară pentru reinstaurarea siguranţei ca şi scop pe termen lung.
În capitolul 3, am propus o strategie majoră pentru securitatea transatlantică. În acest capitol,
vom merge mai departe, prin a spune ce anume trebuie făcut pentru implementarea acestei strategii
la nivelul organizaţiilor deja existente. Vom avea în vedere şi ce drum trebuie urmat pentru
ajungerea la o nouă înţelegere transatlantică, de care o comunitate cu o securitate şi responsabilitate
comună va avea nevoie cu stringenţă.
Cum să manageriem schimbarea
Având o privire de ansamblu asupra viziunii pe termen lung, asupra provocărilor şi a
strategiilor, aşa cum au fost tratate în capitolele anterioare, ne vom opri acum asupra schimbărilor a
căror implementare o considerăm necesară.
Cititorul ar putea conchide din ceea ce a fost spus până acum că recomandăm o nouă
aşezare, sau să susţină ca o astfel de aşezare a devenit imposibil de evitat. Nu este adevărat şi
susţinem cu tărie că nu trebuie abandonat nimic din ce a funcţionat corespunzător până acum. Din
acest motiv, am optat pentru o abordare pragmatică.
Ceea ce a funcţionat bine trebuie îmbunătăţit pentru a funcţiona şi mai bine. Având în
vedere ameninţările actuale, nu există timpul suficient pentru a începe totul de la zero. Nu ne putem
permite luxul de a proiecta o nouă arhitectură politică, o nouă mare înţelegere între partenerii
transatlantici şi de-abia ulterior să încercăm implementarea acesteia. Acest lucru ar însemna
periclitarea securităţii naţiunilor. Având în vedere că trăim într-o situaţie de totală incertitudine şi ne
confruntăm cu riscuri şi pericole multifaţetate şi pluridimensionale, trebuie să fim pregătiţi să
reacţionăm rapid şi să încercăm să prevenim apariţia unor noi confruntări. Într-o astfel de situaţie,
nu avem altă alternativă decât să păstrăm ceea ce este important şi eficient, să construim pe fundaţia
deja existentă, păstrând lucrurile ce s-au dovedit indispensabile.
Ca exemple pentru lucruri care deja funcţionează, am putea cita în primul rând obligaţia
apărării colective, aşa cum este definită de Articolul 5 al NATO. Acesta nu este numai un imperativ
moral, dar şi-a dovedit şi importanţa practică. În aceeaşi direcţie se instituie şi obligaţia statelor
membre UE, instituită prin Tratatul de la Maastricht, de sprijin militar reciproc în caz de atac.
Aceste două exemple de lucruri care trebuie păstrate cu orice preţ indică spre o parte a
problemei. Lipsa cooperării, chiar şi rivalitatea între UE şi NATO este o problema care trebuie
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rectificată. Deşi aceste instituţii sunt uneori deficitare, încă mai credem, din motive practice, că
este mai util să le corectăm decât să renunţăm la ele.
NATO, UE şi alte organizaţii deja existente trebuie îmbunătăţite, nu suprimate. Dacă aceste
instituţii ar fi fost capabile să coopereze la un nivel mai înalt, am fi avut o bună fundaţie pe care să
construim. Desigur, rolul principal în îmbunătăţirea funcţionării acestor organizaţii este cel jucat de
America. Statele Unite rămân aliatul cel mai important, cel mai apropiat şi chiar indispensabil al
Europei.
Pentru ca SUA să îşi poată juca rolul cu eficienţă maximă, înţelegerea transatlantică între
ţările europene, Canada şi aliatul lor american trebuie reînnoită. Toţi aliaţii europeni ai Americii
acceptă că relaţia cu SUA este indispensabilă, dar pentru a convinge şi Statele Unite să participe la
o nouă înţelegere transatlantică, este necesar ca Europa să devină, la rândul ei, un partener cu
adevărat indispensabil.
Pentru europeni este o sarcină dificilă să îşi dovedească valoarea, nu în ultimul rând prin
îmbunătăţirea propriilor capabilităţi. Dacă nu vor face acest lucru, nu există niciun stimulent pentru
America să ia parte la o astfel de înţelegere. Preţul pe care Europa trebuie să îl plătească pentru a
solicita un nou tip de înţelegere, va fi imbunătăţirea propriilor capabilităţi. Odată ce acest lucru este
iniţiat, partenerii transatlantici pot discuta despre un echilibru între participarea la procesul de luare
a deciziilor şi sarcina implementării lor.
În concluzie, primul pas în a putea schimba ceva este garanţia securităţii pe perioada
schimbării. În acest scop, agenda schimbării începe cu un set de propuneri pentru organizaţiile deja
existente în aria de influenţă dintre Finlanda şsi Alaska. În paralel cu aceşti paşi, care ar trebui să
stimuleze naţiunile aliate să acţioneze colectiv şi care ar trebui să ducă la capabilităţi îmbunătăţtite,
aliaţii ar trebui să discute şi eventual să se decidă asupra unei strategii majore pentru securitatea
transatlantică. Propunerea noastră din capitolul 3 ar putea servi ca un punct de start pentru un astfel
de proces, care ar putea – şi ar trebui – să se desfăşoare simultan în NATO şi UE.
Stabilind astfel o fundaţie solidă, mişcarea către un management real al schimbării poate
începe. În primul rând şi cel mai important, este necesară constituirea unui forum în care toate
naţiunile aliate să fie reprezentate. Un astfel de forum nu trebuie să se concentreze pe o singură
categorie de instrumente (de exemplu, militare), ci ar trebui să fie de dimensiuni mici şi eficient, în
vederea obţinerii unui progres rapid. Vom propune o soluţie posibilă la sfârşitul acestui capitol.
Agenda schimbării
Nu dorim să fim prescriptivi şi nici exhaustivi în propunerea de schimbări la variile niveluri
ale cooperării internaţionale. Experienţa, dobândită în anii turbulenţi ai crizei din anii ’90, ne-a
învăţat că fiecare operaţiune şi fiecare criză cer propriul scenariu. Tot experienţa ne-a învăţat şi
nevoia urgentă şi irefutabilă pentru depăşirea rivalităţii pentru putere între diversele organizaţii
internaţionale.
Agenda pe care o propunem are două obiective. Primul este acela de a îmbunătăţi
capacitatea civilizaţiei occidentale de a face faţă situaţiei volatile în care ţările noastre se află, iar al
doilea este ca fiecare etapă pe care o propunem să ne aducă mai aproape de viziunea noastră - o
zonă de interes şi responsabilitate comune. Trebuie să reiteram faptul că această zonă nu trebuie
privită ca fiind îndreptată împotriva cuiva, ci va rămâne deschisă tuturor care împărtăşesc sistemul
nostru de valori şi convingeri, exprimate prin drepturile omului, democraţie, supremaţia legii,
precum şi celor care sunt capabili şi doritori să contribuie la scopul nostru de prezervare a modului
nostru de viaţă, prin pace şi stabilitate.
Organizaţia Naţiunilor Unite
Prima noastră propunere este apelul către toate naţiunile occidentale spre o reformă a ONU,
propunere motivată de nevoia garantării maximei securităţi pentru naţiunile noastre.
ONU trebuie să asigure primatul legii şi nu al forţei şi recunoaştem faptul că tot ONU este
singura instituţie care poate să autorizeze folosirea forţei în alte cazuri decât autoapărarea imediată.
Dorim întărirea rolului ONU, dar consideram că este legitimă utilizarea forţei şi în cazurile în care
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Consiliul de Securitate nu are timp să ajungă la o concluzie sau când acesta se dovedeste incapabil
să ajungă la o decizie în situaţii în care acţiunea imediată este imperios necesară pentru protejarea
unui număr mare de fiinţe umane. Când o astfel de situaţie ar interveni, considerăm că autorizarea
ONU poate interveni după ce operaţiunile iniţiale au avut loc.
Deşi suntem deja conştienţi de deficitele şi deficienţele ONU şi de faptul că nu există
remediu pentru acestea pe termen scurt şi mediu, nu excludem rolul ONU. Suntem mai mult decât
conştienţi de rolul significant, de multe ori primordial, pe care ONU îl joacă în aria stabilităţii
postinterventie. ONU a avut ceva succese în trecutul apropiat şi sperăm că va rămâne angajat,
pentru a repeta astfel de succese. Pentru a ajunge aici, este vital ca ONU să îşi conducă operaţiunile
într-o manieră mai bine organizată. În cazurile în care naţiunile participante sunt impiedicate să
acţioneze de către naţiuni care doar se opun, dar nu participă, considerăm mult mai adecvată
descentralizarea procesului decizional către cei care contribuie efectiv la misiune, iar decizia
lansării operaţiunii va rămâne în sarcina Consiliului de Securitate.
Autorizarea Consiliului de Securitate este de asemenea obligatorie pentru toate operaţiunile
de stabilizare postintervenţie. Simultan, ar trebui desemnată o organizaţie sau o naţiune
conducătoare care să subordoneze instituţii din cadrul ONU, pentru a coopera în teatrul de operaţii.
De fapt, propunem unitatea de comanda în operaţiile post-intervenţie. În sfârşit, pentru a înlătura
rivalităţile şi a îmbunătăţi cooperarea, sugerăm implementarea de echipe de legătură între ONU şsi
NATO, UE, ASEAN, Uniunea Africană, OSCE, precum şsi a informării regulate a Consiliului de
Securitate de către aceste organizaţii regionale.
OSCE
OSCE trebuie văzută ca o organizaţie regională, conformă prevederilor Capitolului VIII al
Cartei ONU. Avantajul decisiv al acesteia este că include toate naţiunile, de la Vancouver la
Vladivostok, ceea ce implică faptul că poate juca un rol decisiv în dezvoltarea încrederii reciproce
între ţările membre NATO, UE şi Rusia şi alte ţări non-membre. OSCE poate fi un instrument
important în prevenirea conflictelor, iar rolul său de mediator trebuie întărit, prin îmbunătăţirea
sistemului de luare a deciziilor, precum şi prin instituirea de instrumente menite să pună în practică
aceste decizii.
Un alt rol important pentru OSCE se regăseşte în stabilizarea post-intervenţie şi reconstruire
naţională. De aceea, trebuie stabilit dacă OSCE nu ar trebui să înfiinţeze componente pentru funcţii
administrative, ţinute în stand-by pe care să le pună la dispoziţia ONU sau a unei organizaţii
autorizate de ONU, pentru stabilizarea post-intervenţie. În acelaşi mod, OSCE ar putea juca un rol
important în coordonarea ONG-urilor, de multe ori reluctante în cooperarea cu organizaţii
considerate ca impuse prin forţă.
NATO
NATO are o importanţă deosebită prin aceea că este singura organizaţie care leagă SUA şi
Europa în mod legal şi reciproc, în domeniul apărării colective. NATO este o organizaţie politică
aptă să folosească mijloace militare. NATO de astăzi este în plin proces de transformare militară,
dar organizarea politică este tot una de tip Război Rece. Din acest motiv, precum şi din acela că
posibilitatea de a acţiona rapid este una indispensabilă, considerăm necesară reorganizarea
întregului sistem de luare a deciziilor.
Faptul că NATO este adânc implicată în operaţii ne face să diferenţiem agenda de
transformare a NATO în etape imediate, pe termen mediu şi pe termen lung.
Agenda imediată
În opinia noastră, strutura politică a NATO este într-o nevoie disperată de adaptare şi
restructurare. Principală este restructurarea procesului decizional. O primă propunere este aceea a
abandonării principiului unanimităţii la toate nivelurile aflate sub NAC.
O altă idee ar fi ca numai naţiunile care participă efectiv la o operaţie să aibă decizia
militară, atâta timp cât decizia politică a fost unanimă la nivelul NAC.
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O etapă urgentă este revizuirea şi îmbunătăţirea procesului de culegere a informaţiilor,
conform noilor tipuri de ameninţări care apar şi în care reacţia rapidă este mai mult decât necesară,
precum şi abolirea, atât cât este posibil, a caveaturilor naţionale.
Comanda operatională
Din moment ce naţiunile sunt de acord cu obiectivele politice ale operaţiunii, precum şi cu
conceptul acestora, este necesar ca NATO să preia comanda operaţională şi nu numai controlul
operaţional. Acest lucru trebuie făcut în momentul sosirii trupelor în teatrele de operaţii, cu
înlăturarea tuturor caveaturilor naţionale. Excepţii vor exista, cum ar fi de exemplu, folosirea
armelor nucleare.
Administraţia NATO
Deşi există domenii în care finanţarea comună rămâne formula cea mai bună, este necesară
revizuirea altor forme de finanţare comună, cum ar fi bugetul comun de infrastructură. Acest tip de
buget poate fi înlocuit de un buget de procurare a mijloacelor şi capabilităţilor. Acelaşi lucru îl
susţinem şi în cazul unui buget cu finanţare comună pentru operaţii, care ar asigura desfăşurarea
normală a operaţiilor pentru care NATO a ajuns la un acord.
Autorii propun în finalul documentului căi şi modalităţi concrete de aplicare a acestei Mari
Strategii în cadrul NATO în domeniile: operaţii informaţionale, extinderea, abordarea integrată,
schimbările pe termen mediu şi lung şi modele de constituire a forţelor multinaţionale. De asemenea
fac recomandări privind Uniunea Europeană în cadrul Marii Strategii, al cooperării NATO – UE şi
al traseului parteneriatului transatlantic.
Mesajul final spune că cele prezentate nu au vrut să fie numai descriptive şi nici exhaustive
dar agenda propusă este acceptabilă şi suportabilă, cee ce trebuie esenţialmente este adâncimea şi
forţa cooperării reciproce între adevăraţii parteneri reali, şi anume America de Nord şi Europa.
Această agendă este înrădăcinată adânc în convingerea fermă, că nici una dintre naţiunile
noastre nu este în măsură să facă faţă lumii complexe şi pline de provocări, dar ele au numai o
singură şansă, să stăm umăr la umăr să împărtăşim riscurile şi să găsim o rezolvare comună.
Implementarea acestei strategii va face mai uşoară asigurarea securităţii pentru cetăţenii
tuturor naţiunilor dintre Finlanda şi Alaska şi ne va ajuta să prevenim războiul şi conflictele armate
oriunde în lume.
Vom putea astfel să asigurăm spaţiu de respirat pentru naţiunile noastre, vom putea face faţă
provocărilor extraordinare pe care le vor aduce deceniile viitoare, vom putea restaura pe termen
mediu şi lung CERTITUDINEA, condiţie esenţială a funcţionării societăţii.
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DIMENSIUNILE SECURITĂŢII NAŢIONALE
Marilena UNGUREANU (IVAŞCU)∗
National security must be analyzed not only from the point of view of states and their interests, but, mainly
from the point of view of their people and their interests, we refer here to human security. All the dimensions of security
are interdependent as any risk or thereat that address to any of them, may influence the other dimensions.

În Strategia de Securitate Naţională a României, sistemul securităţii naţionale este definit
prin ansamblul mijloacelor, reglementărilor şi instituţiilor statului român care au rol de a realiza,
proteja şi afirma interesele fundamentale ale României.1 Structura strategiei de securitate cuprinde:
definirea intereselor naţionale de securitate, precizarea obiectivelor care conduc la protejarea şi afirmarea
acestor interese, evaluarea mediului internaţional de securitate, identificarea factorilor de risc din
mediul intern şi internaţional şi, în sfârşit, direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru
asigurarea securităţii naţionale a României.2
Securitatea este asociată cu absenţa pericolului şi ameninţărilor la adresa valorilor naţionale,
ale comunităţii, aliaţilor etc., iar insecuritatea cu sintagma “prezenţa pericolului”. Adică, pericolul
scăzut caracterizează o securitate înaltă iar pericolul mare – o securitate scăzută.
Securitatea reprezintă un concept încă neclar, excesiv de politizat şi dominat de ideea
securităţii naţionale. Cuvântul “securitate” este utilizat extrem de frecvent ajungându-se, uneori, în
situaţii hilare în care oamenii nu mai sunt sensibili la semnificaţii, deoarece termenul este folosit
pentru desemnarea unor evenimente diferite.
Pentru a defini securitatea trebuie definită ameninţarea care este “o acţiune sau succesiune
de evenimente care ameninţă în mod grav să producă degradarea calităţii vieţii cetăţenilor unui stat,
într-o perioadă relativ scurtă de timp, sau constituie o ameninţare de neignorat la adresa libertăţii de
alegere a politicii unui guvern sau a unei entităţi private sau neguvernamentale din interiorul unui
stat”3.
Securitatea este determinată în primul rând de nevoia fiecărui om şi fiecărei colectivităţi de a
avea liniştea, siguranţa şi pacea pe care şi le doresc. Valorile promovate de dreptul umanitar şi
legile fiecărei ţări determină şi ele asigurarea şi consolidarea securităţii naţionale. Astfel,
reglementările legislative pe baza cărora sunt organizate şi funcţionează poliţia, jandarmeria şi
armata, asigură şi ele securitatea naţională şi colectivă. Între dreptul internaţional umanitar şi
securitatea naţională sunt numeroase raporturi de determinare, reciprocă, căci atunci când
securitatea unui stat e în pericol, conducătorii acestuia pot recurge la utilizarea forţei, în
conformitate cu prevederile dreptului internaţional umanitar, care e destinat reglementării situaţiilor
ce decurg din starea de conflict armat sau de război.
Securitatea are următoarele dimensiuni4: militară, politică, economică, socială, culturală şi
ecologică, la care se poate adăuga şi dimensiunea psihologică. Dar aceste dimensiuni nu trebuie
privite şi analizate separat, ci într-o viziune sistemică, deoarece ele sunt în legătură indivizibilă
unele cu celelalte şi se influenţează reciproc. Astfel, dimensiunea economică se referă atât la
aspectele pur economice, cât şi la fundamentarea economică a puterii militare. Dimensiunea politică
are în vedere nu numai relaţia dintre stat şi cetăţenii acestuia, ci şi relaţiile internaţionale ale
statului. Dimensiunea culturală este inclusă în cea socială dar ea vizează şi aspectele etnice şi
religioase, care reprezintă sursele multor conflicte, în secolului nostru. Dimensiunea politică a
securităţii are două nivele şi anume:
∗
1

Doctorand, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2001, p. 8.
2
Ibidem, p. 5.
3
Richard Ullman, Redefining Security, în International Security 8:1 (1983), p.153, apud C.Gh. Balaban, Securitatea şi dreptul
internaţional. Provocări la început de secol XXI, Editura C.H. Beck, 2006, p. 15.
4
Alexandra Sarcinschi, Dimensiunile nonmilitare ale securităţii, Ed. U.N.Ap. “Carol I”, Bucureşti, 2005, p. 13.

746

intern (al statului) ce poate fi pus în evidenţă prin conceptele de bună sau proastă guvernare5
extern, în legătură directă cu securitatea internaţională şi cu dreptul internaţional.
Guvernarea include, printre altele, procesul de selecţionare, monitorizare şi înlocuire a celor
ce deţin puterea/autoritatea, capacitatea guvernului de gestionare eficientă a resurselor şi de
implementare a politicilor, respectul cetăţenilor şi guvernului pentru instituţiile fundamentale ale
statului etc.
În conformitate cu documentele elaborate de U.E., guvernarea reprezintă capacitatea statelor
de a-şi servi cetăţenii pe baza regulilor, proceselor şi comportamentelor prin care sunt exprimate şi
gestionate interesele şi prin care se exercită puterea în societate6. În plus, menţionăm că guvernarea
mai cuprinde şi mecanismele şi procesele utilizate de cetăţeni pentru a-şi rezolva interesele,
divergenţele şi exercita drepturile democratice şi obligaţiile legale.
Securitatea naţională se asigură şi prin acţiunile întreprinse de organizaţiile internaţionale
(O.N.U., N.A.T.O., U.E., O.S.C.E. etc.) în scopul instituirii unei bune guvernări. Astfel, O.N.U.
impune respectarea drepturilor omului prin reglementările organizaţiei, care afirmă că: drepturile
sunt realizate; întotdeauna drepturile implică şi obligaţii; drepturile omului sunt universale;
drepturile se realizează numai dacă se iau în considerare atât rezultatele, cât şi procesele; drepturile
sunt indivizibile pentru că sunt interdependente etc.7
Este evident că, prin impunerea normelor şi regulilor O.N.U., statul trebuie să ia acele
măsuri care, în final, conduc la consolidarea securităţii umane şi naţionale. O.N.U. pune accentul pe
respectarea drepturilor omului şi consideră buna guvernare ca un bun public la care cetăţenii au
dreptul, iar sărăcia ca o consecinţă a nerespectării drepturilor cetăţenilor.
Dimensiunea economică a securităţii este politizată şi, prin urmare, controversată, existând
diferite modele atât economice, cât şi de securitate. Ea poate fi analizată pe baza unor indicatori, la
două niveluri: naţional şi internaţional.
Dimensiunea economică la nivel naţional interesează capacitatea (unui stat) de gestionare a
inflaţiei, şomajului, calităţii vieţii, balanţei de plăţi dezechilibrate, lipsei oportunităţilor economice,
dependenţei de resurse naturale externe şi de menţinere a independenţei producţiei militare din
punct de vedere economic, ceea ce reflectă relaţia dintre puterea economică şi cea militară.
Dimensiunea economică la nivel internaţional are în vedere raportul dintre statele care pierd
şi cele care câştigă pe piaţa globală şi ritmul în care se provoacă astfel adâncirea inegalităţilor
economice, traficul de fiinţe umane, droguri, arme, arme de distrugere în masă (CBRN) etc.
Relevant de menţionat este că cel mai important indicator al securităţii economice îl reprezintă
sărăcia persistentă şi de mare amploare. Sărăcia s-a întins pe teritorii mari în Asia de Est, Asia de
Sud-Est şi Africa, zone în care există un cerc vicios din care nu se poate ieşi. Ca urmare, acolo au
apărut boli infecţioase, războaie civile, degradarea mediului care determină continuarea creşterii
sărăciei şi insecurităţii. Pentru ieşirea din acest cerc vicios sunt necesare acţiuni ale organizaţiilor
internaţionale nu numai în domeniul economic, ci şi în celelalte domenii, deoarece problemele
economice ale securităţii sunt legate şi de alte dimensiuni (politice, sociale, culturale, demografice
şi ecologice).
Dimensiunea socială se referă la populaţie, mişcarea populaţiei, norme, reguli, statusuri,
roluri, interacţiuni între actorii sociali etc. Dar această dimensiune are legături cu celelalte dimensiuni
ale securităţii (militare, politice, economice, culturale şi ecologice). Pentru că populaţia este
indicatorul cel mai important al acestei dimensiuni, ar fi benefică introducerea dimensiunii
demografice a securităţii, întrucât numărul şi calitatea populaţiei determină atât puterea statului, cât
şi politicile interne şi externe ale statului respectiv.
Tendinţele demografice manifestate la nivel mondial determină securitatea la toate nivelurile
acesteia pentru că fertilitatea, de exemplu, deplasează centrul de greutate al populaţiei din ţările
occidentale în cele în curs de dezvoltare, adică, în zona în care este concentrată sărăcia. Ca urmare,
-
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sporeşte mereu numărul refugiaţilor din ţările sărace spre statele occidentale, bogate. O altă tendinţă o
constituie urbanizarea masivă, jumătate din populaţia lumii trăind în arii urbane. Ca urmare a
acestui fapt, în viitor, majoritatea conflictelor militare se vor desfăşura în mediu urban, mediu
favorabil pentru forţele de gherilă.
Mişcări demografice vor modifica sursele puterii naţionale (militare). În statele cu fertilitate
scăzută se va înlocui puterea umană cu cea tehnologică, iar în ţările cu explozii demografice se va
pune accentul pe militarii rezervişti, mai slab instruiţi şi echipaţi, deci o forţă mai economică.
Aşadar, securitatea militară e determinată de dimensiunea socială şi demografică a securităţii.
În trecut balanţa puterii era schimbată de forţele demografice, în prezent, succesul într-un
conflict poate fi influenţat şi de fluxurile de refugiaţi. Populaţiile tinere se manifestă cu violenţă,
fapt dovedit în Orientul Mijlociu, Africa etc., iar ratele de creştere mai mari ale unor grupuri
culturale, etnice pot determina declanşarea unor conflicte.
Cunoaşterea stării demografice poate duce la evaluarea durabilităţii dezvoltării economice şi
modalităţile de realizare a stării de securitate, deoarece interacţiunea securitate-economicdemografic acţionează în toate stadiile dezvoltării individului. Din analiza constrângerilor
economice pe care le suferă fiecare cetăţean rezultă obiectivele strategiilor şi politicilor economice,
sociale şi bineînţeles, de securitate.
Dimensiunea culturală a securităţii este foarte importantă din mai multe puncte de vedere:
tehnico-ştiinţific, etnico-religios etc. Aspectele tehnico-ştiinţifice au un impact semnificativ asupra
revoluţiei în domeniul militar (revoluţia în afacerile militare) şi, implicit, asupra securităţii la toate
nivelurile ei. Astfel, descoperirile tehnico-ştiinţifice reprezintă nu numai mijloace pentru creşterea
nivelului de realizare a stării de securitate naţională şi colectivă, ci şi factori de risc în raport cu
interesele naţionale şi comunitare sau de alianţă, dar şi de utilizare a inovaţiilor tehnico-ştiinţifice.
Factorii religioşi sunt legaţi de identitatea grupurilor etnice, de limba, politica, economia şi
teritoriul acestora. Impactul religiei asupra securităţii este determinant, iar factorii religioşi
reprezintă o componentă esenţială a gestionării şi rezolvării conflictelor. Religia are un rol-cheie în
prevenirea, dar şi în provocarea unor conflicte (de la războiul terorist, la războaie clasice, stat contra
stat şi până la unele forme neconvenţionale de luptă politică violentă). Experienţa istorică este
bogată în aceste forme de manifestare religioasă precum războaie sfinte, războaie drepte etc. care au
o mai mare brutalitate, intensitate şi letalitate decât celelalte războaie. Durata războaielor religioase
este mai mare decât a celorlalte tipuri de războaie, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare,
deoarece mai mult de jumătate din conflictele secolului XX şi secolului XXI au avut sau au o
dimensiune religioasă..
Cauzele principale ale conflictelor etnico-religioase sunt: eşecul ideologiilor şi instituţiilor;
puterea incontestabilă a religiei în furnizarea resurselor ideologice în susţinerea ideii de
justiţie/dreptate socială; influenţa covârşitoare a religiei asupra bazei ideologice necesare coerenţei
şi coeziunii sociale8.
Nu trebuie să se scape din vedere faptul că religia, credinţa sunt adânc întipărite în
conştientul şi subconştientul oamenilor şi, chiar dacă ele nu pot să aducă soluţii practice, totuşi, ele
constituie o adevărată alinare a suferinţelor milioanelor de oameni aflaţi într-o perpetuă insecuritate.
Dimensiunea ecologică este definită de următoarele ameninţări:
1 - cauzate de mediul natural: cutremurele, erupţiile vulcanice, tsunami, uragane, alunecări
de teren, inundaţii, căderile de meteoriţi sau de asteroizi etc.
2 - provocate de acţiunile umane asupra sistemelor naturale: ameninţările provocate de
oameni asupra sistemelor naturale sau structurilor planetei, care pun în pericol existenţa unei părţi sau
chiar a întregii civilizaţii (poluarea şi distrugerea stratului de ozon), sau schimbările provocate care nu
reprezintă o ameninţare existenţială a civilizaţiei umane dar, pe termen lung, aceasta ar putea să
apară (efectul produs de exploatarea iraţională a resurselor minerale).
Guvernele statelor lumii nu au reuşit să pună stavilă catastrofelor ecologice cauzate de acţiunile
umane de genul celor de la Cernobâl sau al poluării industriale, care au determinat distrugerea
8
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ecosistemelor, schimbarea dramatică a climei, distrugerea pădurilor, a planctonului, a stratului de
ozon, deşertificarea etc.
Ameninţările şi agresiunile ecologice influenţează şi celelalte dimensiuni ale securităţii, deoarece
determină apariţia şi accentuarea unor probleme legate de hrană, foamete, sărăcie prin degradarea
resurselor de apă, aer, terenurilor cultivabile etc.
Cea mai periculoasă problemă ecologică a securităţii este schimbarea climei (încălzirea
globală), deoarece aceasta determină apariţia şi proliferarea unor vulnerabilităţi, riscuri, pericole şi
ameninţări la adresa securităţii umane, naţionale şi colective, care pot fi din ce în ce mai greu ameliorate
sau contracarate. De aceea, societatea civilă trebuie să impună guvernelor să ia şi să aplice imediat
cele mai potrivite măsuri pentru reducerea poluării Planetei Albastre. Creşterea temperaturii medii
determină scăderea grosimii calotelor polare de gheaţă, creşterea nivelului oceanelor şi a
temperaturii acestora, creşterea numărului şi puterii distructive a uraganelor şi taifunurilor, a
inundaţiilor etc. Cauza acestor fenomene se cunoaşte şi constă în emisia de bioxid de carbon, oxid
nitros, metan etc., produse de activităţile industriale şi agricole şi care sunt responsabile de creşterea
efectului de seră (încălzirea excesivă a atmosferei). Considerăm că nu este suficientă reducerea cu
numai 5% a emisiilor de noxe de către statele industrializate, aşa cum impune Protocolului de la
Kyoto, ci cu mai mult de 10%, pentru a avea garanţia opririi procesului de încălzire globală.
Securitatea naţională trebuie analizată nu numai în funcţie de state şi de interesele acestora,
ci, în primul rând, în funcţie de oameni şi de interesele lor, adică în funcţie de securitatea umană.
Toate dimensiunile securităţii sunt interdependente căci orice risc, pericol sau ameninţare
manifestate în oricare dintre ele le afectează şi pe celelalte.
Insecuritatea indivizilor influenţează (determină) toate nivelurile societăţii şi provoacă chiar
reacţii regionale, zonale, continentale şi internaţionale, inclusiv conflicte şi războaie. Rezultă că
definiţia securităţii se schimbă sau trebuie schimbată în funcţie de conţinutul nou al dimensiunilor
securităţii şi de cel al procesului de globalizare. Globalizarea a determinat şi schimbarea relaţiei
dintre dimensiunile securităţii în sensul modificării priorităţilor. Ca urmare, pentru obţinerea
succesului în războiul antiterorist şi în alte tipuri de ameninţări asimetrice nu trebuie pus accentul pe
dimensiunea militară a securităţii, ci pe celelalte dimensiuni (nonmilitare).
Dimensiunea militară a securităţii evidenţiază problemele războiului, conflictelor şi ale păcii.
Dar, după terminarea Marelui Război, au apărut, pe lângă Liga Naţiunilor şi Curtea Internaţională de
Justiţie, câteva institute pentru relaţiile internaţionale, care se ocupă cu cercetarea războaielor şi conflictelor
internaţionale, a războaielor civile şi a posibilităţilor instaurării unei păci mondiale. Cercetările din
domeniul securităţii aveau scopul monitorizării, delimitării şi restrângerii fenomenului războiului şi
chiar eliminarea sa din relaţiile sociale, politice şi interstatale.
Conceptele de pace, securitate şi război au fost dezbătute, de politicienii şi filosofii lumii,
fără a le putea defini exact, deoarece conflictele au existat şi vor continua să existe întotdeauna şi
pretutindeni în lume. Dar războiul şi pacea sunt extremele aşa-numitei “civilizare a conflictului” şi
sunt diferenţiate printr-un grad diferit de violenţă. Astfel, pacea e caracterizată de non-violenţă, iar
războiul de un grad mare de violenţă. În acest mod se pot pune în relaţie termenii de: război, pace,
violenţă, criză şi conflict9 şi se poate conchide că pacea nu presupune inexistenţa conflictului, ci
absenţa manifestării violente a acestuia. Criza apare ca un nivel ridicat al conflictului în care se
manifestă unele confruntări tensionate între forţele armate. Dacă violenţa continuă să crească se
ajunge în faza de război şi apoi, când violenţa scade în intensitate, urmează stadiul de criză post conflict.
Fenomenul “criză” a cunoscut numeroase interpretări de-a lungul secolelor, dar şi tot atât de
numeroase definiţii. În fiecare ţară (S.U.A., Franţa, Germania etc.) criza e definită în diferite moduri.
În documentele N.A.T.O. apare următoarea definiţie: “criza poate fi înţeleasă drept o situaţie
manifestată la nivel naţional sau internaţional, ce e caracterizată de existenţa unei ameninţări la
adresa valorilor, intereselor sau scopurilor principale ale părţilor implicate”10.
9
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Stadiul de maximă violenţă al conflictului este războiul, care, în ştiinţele politice, este
definit ca fiind un conflict armat de masă care are următoarele trăsături: două sau mai multe forţe
armate participă la lupte, unde cel puţin una dintre forţe dispune de o armată regulată sau de alte
trupe guvernamentale; demersurile celor doi participanţi se desfăşoară într-o formă organizată,
condusă de la centru, chiar dacă ele nu sunt mai mult decât o defensivă armată sau atacuri
planificate (operaţiuni de gherilă, război de partizani); conflictul armat nu e constituit din
confruntări spontane şi sporadice; ambele părţi acţionează în mod sistematic”. Această definiţie se
apropie destul de mult de realitate, deşi nu reiese o delimitare precisă a războiului de celelalte
conflicte armate.
Terminarea Războiului Rece nu a adus omenirii pacea pe care aceasta o aştepta cu
nerăbdare, ci o continuare a politicii agresive duse de marile puteri după cea de-a doua conflagraţie
mondială. Astfel, în 1945 au avut loc 3 războaie; în 1955 – 15 războaie; în 1975 – 21 de războaie; în
1985 – 33 de războaie; în 1995 – 43 războaie etc., creştere a duratei acestora (un număr de 41 de
războaie au durat peste 10 ani; 26 de războaie au depăşit 5 ani; în perioada 1945-1992 s-au terminat
un număr de 124 de războaie); creşterea numărului victimelor din rândul populaţiei civile: 50% în
anii ’70; 75% în anii ’80 şi 90% în anii ’90.
Rezultă că, analizând toate războaiele care au avut loc în lume, după anul 1945, o treime au
fost războaie interstatale tradiţionale, iar două treimi au fost reprezentate de cele desfăşurate în interiorul
societăţilor, dar şi războaie transnaţionale, la care au participat forţe de gherilă, miliţii şi reţele teroriste
internaţionale etc.
Astăzi, statele, care deţineau în urmă cu zeci şi sute de ani monopolul asupra războaielor,
concurează cu actori parastatali şi privaţi, cu warlords, mercenari şi grupări de terorişti ce luptă unii
împotriva celorlalţi, dar şi împotriva statelor11.
Terorismul internaţional este un răspuns şi un refuz de acceptare a valorilor şi credinţelor
occidentale şi un fenomen care ameninţă întreaga lume civilizată. Teroriştii utilizează progresul
tehnologic, sistemele moderne de comunicaţii, libertatea de mişcare a finanţelor etc. Aşadar,
grupurile teroriste beneficiază din plin de avantajele oferite de noile arme, explozivi şi detonatoare
sofisticate, de libera circulaţie şi au posibilitatea şi capacitatea de a ataca orice obiectiv/ţintă din
lume.
Deşi războiul şi pacea par două stări politice complet diferite între ele, totuşi, realitatea
politică este mai complexă decât construcţia binară război-pace, întrucât astăzi starea normală a
societăţii este de “război în timp de pace” sau de “pacea din timp de război” ori de “război
perpetuu”.
În concluzie, războaiele clasice, interstatale nu au dispărut total, dar sunt pe cale de
dispariţie şi în locul lor au apărut alte tipuri de războaie ceea ce demonstrează că, în relaţiile
internaţionale, continuă violenţa, conflictele armate şi războaiele ilegale. După cel de-al Doilea
Război Mondial, sunt din ce în ce mai rare războaiele clasice, dar sunt tot mai frecvente diferendele
armate de tip nou.
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RISCURI ASIMETRICE LA ADRESA SECURITĂŢII
DUPĂ CĂDEREA COMUNISMULUI
Maria PRIOTEASA∗
In the context of modern military actions, the asymmetrical warface focuses on unconventional methodologies,
imposed by the increased incongruity between the enemy forces and means.
Asymmetrical operations conducted after atipical rules, methods and procedures, seem to be the main
characteristic of the military conflicts at the beginning of the XXIst century.

În toate epocile istorice au fost războaie care şi-au atins scopul şi altele care nu au realizat
acest lucru. Condiţiile de succes utilizând violenţa armată, erau favorabile celor puternici, iar
superioritatea în forţe şi mijloace, în general superioritatea în forţe armate, era, de regulă, decisivă.
Toate conflictele militare care au existat loc de-a lungul timpului, au avut un puternic
caracter convenţional, însă totdeauna, în conflictele de durată, s-a constatat apariţia unor elemente
neconvenţionale, care în ultima fază, au avut un rol decisiv în finalizarea conflictului, elemente
neconveţionale care au fost prezente, prin diferite forme de manifestare, inclusiv la nivelul
comunicării.
Comunicarea, în conflictele post Război Rece a fost caracterizată de numeroase elemente
de asimetrie şi s-a desfăşurat pe cel puţin trei paliere. La nivelul primului palier, comunicarea a fost
caracterizată de existenţa unui intens dialog între actorii mediului internaţional interesaţi în a stopa
cât mai rapid aceste conflicte şi părţile aflate în conflict. Al doilea nivel a avut în prim-plan un
dialog-competiţie purtat prin intermediul mass-media, între actorii aflaţi în conflict/război pe de o
parte, şi opinia publică internaţională, pe de alta, fiecare dintre părţi având ca principal scop
convingerea opiniei publice internaţionale de justeţea cauzei pentru care luptă. Ultimul nivel la care
s-a desfăşurat comunicarea, s-a materializat, pe timpul desfăşurării conflictului între părţile
beligerante. Acest tip de comunicare se poate încadra în ceea ce specialiştii numesc război
informaţional.
Raportat la nivelul canalelor de comunicare folosite, se poate spune că acestea au cuprins o
gamă vastă, de la cele clasice, de la diplomaţia clasică la public diplomacy, până la cele care se
regăsesc în cele mai moderne mijloace de comunicare în masă, concretizându-se într-o gamă
diversificată de manifestare, de la persuasiune şi constrîngere diplomatică, ameninţarea cu folosirea
forţei, până la promisiunea de a se indeplini unul sau altul din scopurile politice urmărite în
condiţiile renunţării la forţă.
Mesajul deosebit de complex, a adus în atenţie problemele cele mai importante aflate pe
agenda marilor actori ai scenei internaţionale, şi a avut ca principal element valorile politice,
morale, etice sau chiar religioase şi modul cum acestea sunt decodate de actorul receptor, lucru cu
atât mai important cu cât organizaţiile şi organismele internaţionale sau alţi mari actori ai scenei
internaţionale cu un „set” propriu de valori, intervine într-un spaţiu de criză. Cazul intervenţiei în
Afganistan, Iraq sau alte state din Asia Centrală este relevant.
Tipul predominant de comunicare în timpul crizelor şi conflictelor post Război Rece a fost
cea pe care specialiştii au denumit-o perversă. „Aceasta este folosită de părţile aflate în conflict şi
înclude persuadarea, influenţarea, manipularea, îndoctrinarea, urmărind crearea unor atitudini,
reacţii, convingeri, comportamente atipice, care să permită comunicatorilor interesaţi atingerea unor
ţeluri, uneori nici acelea declarate.” 12 Propaganda, zvonistica, dezinformarea, intoxicarea, sunt
ipostaze, metode anti-comunicaţionale care impun o filozofie speculativă, o strategie cu paşi tactici
ai înşelării, demoralizării, înfricoşării, agresiuni informaţionale exarcebate şi sofisticate, înteţite şi
∗
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profesionalizate atât în fazele premergătoare crizei cât şi în cele din timpul şi post conflict.
Suportul comun al oricăror evoluţii comunicaţionale “perverse” îl reprezintă minciuna, falsul,
mistificarea, fabulaţia, fantezia, amestecul real şi fantastic.13
Făcându-se o analiză a tipului de comunicare folosit în timpul diferitelor operaţiuni care sau desfăşurat în perioada analizată, se poate constata că prezintă câteva caracteristici.
Astfel, în timpul operaţiunii „Forţa Aliată”, ambele tabere s-au folosit, în egală măsură, de
instrumentele propagandei pentru a-şi atinge obiectivele. Iugoslavia, se prezenta drept o victimă a
imperialismului american şi a aliaţilor lor care încalcă în mod grosolan drepturile naţiunilor la
suveranitate şi la autodeterminare politică, iar NATO vedea, la rândul ei, Iugoslavia, ultimul bastion
al comunismului şi al intoleranţei etnice şi religioase.
În conflictul din Kosovo, modelul de comunicare adoptat de Alianţă a fost bazat pe
tehnicile marketing-ului politic şi a fost concentrat asupra audienţei telespectatorilor, televiziunea
reprezentând vectorul preferat pentru transmiterea mesajelor propagandistice ale NATO, oferind
posibilităţi aproape nelimitate de influenţare a milioanelor de telespectatori printr-o combinare bine
dozată a comentariului cu imaginea, toate având scopul de a convinge opinia publică internaţională
nu numai de necesitatea intervenţiei militare pentru rezolvarea crizei, dar şi pentru legitimitatea
acţiunilor. Acelaşi lucru l-au urmărit şi sârbii; efortul lor era îndreptat în condamnarea acţiunilor
militare ale NATO, pe care le calificau drept agresiuni şi încălcări ale dreptului internaţional.
Dacă jurnaliştilor le-au fost impuse restricţii severe de comunicare şi de acces în locurile
fierbinţi ale războiului şi dacă mass-media au relatat mai mult sau mai puţin trunchiat sau deformat,
desfăşurarea evenimentelor, în schimb, faţă de precedentele conflicte, cetăţeanul de rând sârb,
albanez sau occidental, a putut lua legătura direct cu semenul său occidental dincolo de orice graniţă
sau cenzură prin intermediul INTERNET-ului, sârbii dovedindu-se deosebit de abili în a da
puternice atacuri informatice asupra aliaţilor, lovindu-i exact în zona în care credeau că deţin
superioritatea absolută.
Pe parcursul desfăşurării evenimentelor, s-au impus două curente noi în ceea ce priveşte
principalele subiecte ale presei occidentale. A intervenit, în primul rând, suprasaturarea presei
occidentale cu drama refugiaţilor kosovari şi, într-un ritm ameţitor, primele incidente şi eşecuri ale
campaniei aeriene a NATO.
Pentru autorităţile de la Belgrad, toate aceste rateuri ale NATO au însemnat tot atâtea
oportunităţi propagandistice exploatabile prin presă, de către sârbi. Au fost organizate imediat
deplasări ale corespondenţilor de presă străini de la Belgrad la locul faptelor, astfel încât lumea
întreagă să vadă toată grozavia loviturilor aeriene ale NATO.
În planul acţiunilor de luptă asimetrică, războiul mediatic şi propagandistic din Kosovo sar putea constitui într-un momentul de cotitură: începutul unei noi prese naţionale şi internaţionale,
cu adevărat libere şi independente, care să reflecte cu onestitate conştiinţa publică sau renunţarea la
pretenţiile de obiectivitate şi de probitate jurnalistică, pentru satisfacerea liderilor politici şi militari
ai momentului.
Tot în acest context, războiul din Golf, din 1990-1991, a reprezentat un complex de acţiuni
de luptă neconvenţională, fiind în acelaşi timp un război al nervilor, un război psihologic, dincolo
de cauzele şi scopurile sale, de particularităţile care îl individualizează, imprimate de numărul
forţelor luptătoare şi de uriaşa cantitate de tehnică de luptă, de performanţele acesteia, de
caracteristicile geoclimatice ale zonei etc. Rezultatele concrete obţinute într-o fază sau moment,
prezintă un interes deosebit. Un interes aparte îl reprezintă războaiele mediatice şi cele
propagandistice, desfăşurate încă din primele zile ale conflictului, războaie care explică o realitate a
zilelor noastre: într-un conflict desfăşurat într-o zonă fierbinte cum este Orientul Mijlociu, s-au
confruntat nu numai două mari grupări de forţe, ci, am putea spune două „lumi”, diferite ca nivel de
civilizaţie şi cultură, concepţii filozofice, religioase şi morale, motivaţii, interese şi idealuri, grad de
instruire şi capacitate de rezistenţă psihomorală. Fiecare deosebire, prezintă un interes aparte, întru13
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cât şi-au pus amprenta asupra derulării şi deznodământului războaielor mediatice şi
propagandistice dintre cele două tabere.
Pentru războiul din Golf, realitatea a demonstrat că viaţa ziarelor şi revistelor, a posturilor
de radio şi televiziune, devenise factor-cheie în războiul diplomatic, şi nu numai. Deşi sever
cenzurate, informaţiile comunicate prin mass-media internaţională, semnalează implicarea
conducerii statelor beligerante în organizarea şi conducerea acţiunilor de influenţare psihologică şi
propagandistică a adversarului.
După o jumătate de secol de la acţiunile propagandistice ale celui de-al Doilea Război Mondial,
principala mutaţie produsă în tehnicile de influenţare în masă, rezidă în spectaculosul salt
tehnologic, corespunzător trecerii omenirii din era industrială, în cea informaţională. Noile
capabilităţi tehnologice comunicaţionale apărute pe piaţă, alături de emanciparea politică şi
culturală a opiniei publice din întreaga lume, au impus şi o diversificare a formelor de propagandă,
în sensul unei ameliorări considerabile a gradului de subtilitate, rafinament şi de eficienţă a
acestora.
Primul război din Golf a fost apreciat ca fiind ultimul război al erei industriale,
reprezentând în acelaşi timp, primul război informaţional. Odată cu acest război, s-a înţeles că
„lumea s-a schimbat .... ameninţarea cea mai mare nu mai este o confruntare bipolară între supraputeri,
ci apariţai crizelor şi conflictelor locale şi regionale”14, în care modul de gestionare a informaţiei este
vital „această primă manifestare a unui conflict politico-militar complex a demonstrat puterea
informaţiei în contextul conflictului tradiţional. Informaţia a ridicat nivelul de eficienţă a aspectelor
războiului, de la logistică, al comandă, control comunicaţii şi computere, informaţii, supraveghere şi
recunoaştere (C4ISR).”15
Tehnologia telecomunicaţiilor evoluase enorm, punând la dispoziţia ziariştilor posibilităţi
de comunicare inaccsibile în urmă cu zece ani, făcându-i astfel independenţi, din acest punct de
vedere, faţă de militari. În plus, ziariştii din toată lumea nu mai erau deloc dispuşi să se lase excluşi
din miezul evenimentelor. La rândul lor, oficialităţile politico-militare erau conştiente că trebuia
aplicată o nouă formulă în relaţiile cu presa. Aceasta nu mai putea fi ignorată şi marginalizată,
pentru simplul motiv că în Golf nu mai era vorba de o operaţie surpriză, de scurtă durată, ci de o
campanie lungă, care antrena o foarte pestriţă coaliţie de state, campanie a cărei desfăşurare şi
implicaţii internaţionale erau greu de anticipat şi controlat în totalitate.
Războiul din Golf, desfăşurat într-un teren dificil din punctul de vedere al accesibilităţii şi
al condiţiilor climaterice, lipsit în mare masură de o infrastructură proprie, a înclinat puternic
echilibrul influenţării şi manipulării mediatice în favoarea intereselor şi obiectivelor militarilor şi
ale coaliţiei multinaţionale, printr-un control şi o cenzură deosebit de severă a mass-media.
Echipelor de ziarişti, doritori de ştiri şi reportaje senzaţionale de război, li s-au aplicat condiţii
stricte de cenzură militară a materialelor produse de ei, precum şi de acces în teren, fiind tot timpul
ţinuţi sub control. Cea mai mare parte dintre ei nu avuseseră niciodată vreun contact direct cu
militarii implicaţi în război şi nici cu realitatea câmpului de luptă. Miile de jurnalişti din toată
lumea, aflaţi pe toată durata crizei din Golf în Arabia Saudita sau în Kuweit, au văzut, au aflat şi au
transmis ceea ce militarii le-au permis să afle, astfel că opinia publică mondială a avut parte doar de
o anumită imagine a războiului.
În mare măsură, nici presa internaţională nu a fost pregătită pentru un conflict de o
asemenea amploare, puţini dintre corespondenţii trimişi în zonă având cunoştinţe militare sau
istorico-culturale despre zonă.
Din punct de vedere al comunicării, propaganda irakiană, la fel ca şi armata, nu a reuşit să
facă faţă tăvălugului mediatic ce s-a abătut asupra ei. La fel ca în orice stat totalitar, incisivitatea
propagandistică a mass-media irakiene a căzut victimă secretomaniei caracteristice sistemului, ea
nereuşind să aducă dovezi pertinente în susţinerea obiectivelor sale. Tonul general a fost unul
defensiv, iar rarele momente de accent ofensiv au fost ambigue şi lipsite de substanţă. Saddam
14

Dr. Gheorghe Nicolaescu, drd. Vasile Simileanu, Putere, management, informaţie, vol. II – Războiul informaţional,
Editura Top Form, Bucureşti, 2004, p. 41.
15
Ibidem, p. 64.
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Hussein nu a reuşit să impresioneze opinia publică internaţională nici cu victimele civile ale
bombardamentelor şi nici chiar cu piloţii aliaţi capturaţi şi arătaţi la televizor. Aceste secvenţe nu au
făcut decât să înfurie şi mai tare presa internaţională. Ameninţările repetate cu arma chimică ale lui
Saddam, nu au dus decât la creşterea spectaculoasă a preţului unei maşti de gaze şi la o
semnificativă psihoză publică; nici obiectivul spargerii coaliţiei multinaţionale prin proclamarea
Jihad-ului, războiul sfânt, nu i-a reuşit dictatorului irakian.
Se poate spune că în timpul crizei din Golf, s-au desfasurat în paralel, mai multe conflicte:
cel real dintre armatele aliate şi irakiană; cel propagandistic-mediatic, destinat opiniei publice din
ambele tabere, şi cel concurenţial, dintre jurnaliştii-corespondenţi de război, care au lucrat tot
timpul sub presiunea legilor pieţei mass-media pentru transmiterea ştirilor în timp real, obţinerea de
exclusivităţi şi pentru aflarea celor mai spectaculoase informaţii. Alături de bombele, rachetele şi
proiectilele antiaeriene utilizate în războiul real, în Golf, ştirea şi informaţia au reprezentat una din
principalele arme.
Gradul de cenzură şi manipulare a presei în timpul războiului din Golf nu a cunoscut un
precedent în istorie. Militarii au ştiut din nou să exploateze la maximum, în favoarea lor, condiţiile
dificile ale terenului, pentru a limita libertatea de mişcare a jurnaliştilor. Practic, mass-media nu a
avut acces direct la realitatea câmpului de luptă. Progresele tehnologice în domeniul telecomunicaţiilor,
care ar fi trebuit să permită jurnaliştilor să-şi câstige independenţa de acţiune faţă de militari, nu au
putut împiedica dobândirea în Golf a unei ascendenţe nete a armatei asupra presei.
Nota finală poate fi desprinsă cu uşurinţă, prezentând un fragment din scrisoarea adresată
de Grupul de presă ad-hoc din SUA, secretarului de stat al Apărării Dick Cheney, din data de 25
iunie 1991: ”Considerăm că aranjamentele Pentagonului în timpul operaţiei „Furtună în deşert” i-au
împiedicat pe reporteri şi pe fotografi să spună publicului întreaga poveste a războiului în timp ce el
se desfăşura. Considerăm că este imperativ faptul ca Golful să nu reprezinte pe viitor un model de
mediatizare.”16
Astăzi, în mediul internaţional sunt din ce în ce mai prezente riscurile nonmilitare şi
neconvenţionale complexe, care creează noi tipuri de provocări la adresa securităţii naţionale şi
internaţionale. Proliferarea tehnologiilor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă, terorismul,
fanatismul religios şi naţionalist, crima organizată, migraţia ilegală, ameninţările la adresa mediului
înconjurător, sunt doar câteva dintre sfidările care afectează atât statele, cât şi comunitatea
internaţională, în ansamblu.
În acest context, se poate spune că asimetria, este „o caracteristică a perioadelor de
schimbări rapide, de transformări revoluţionare, transformări care au determinat, implicit,
schimbarea hărţii geopolitice şi geostrategice a lumii şi a continentelor şi au influenţat, în mod
categoric, fenomenul militar” 17 . Tendinţele de evoluţie denotă continuarea acestor procese şi
apariţia altora noi, condiţii în care fenomenul militar va fi expus aceleiaşi rate a schimbărilor.
Influenţa acestor acţiuni asupra fenomenului militar este dublată de evoluţia proceselor proprii,
interne, care determină lărgirea considerabilă a sferei sale de cuprindere, diversificarea
preocupărilor responsabililor militari pentru găsirea unor soluţii viabile la problemele nou apărute.
Perioada pe care o traversăm este una de diversitate, ceea ce explică, în mare măsură,
atenţia care i se acordă asimetriei, „atât la nivel macro, cât şi la nivelul strategiei militare. Prin
urmare, pe termen mediu şi lung, asimetria va continua să constituie o caracteristică a conflictelor
armate”18.
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DIRECŢII PRIVIND DEZVOLTAREA CERCETĂRII
PENTRU SECURITATE ÎN ROMÂNIA
Tiberiu TĂNASE∗
The European Council of Lisbon has established as objective the EU transformation, until 2010, into the most
competitive and dynamic economy in the world. Such economy will be prepared to sustain the consistent economical
growth, the creation of new jobs and the real social cohesion.
We mention that in Lisbon Strategy, as well as in European Commission’s Communiqué („Science and
technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research” (354/2004)),
it is underlined the key role of research/development to the economic competitiveness growth and to the achievement of
knowledge-based economy and society: „Scientific research, technological development and innovation are at the heart
of the knowledge-based economy, a key factor in growth, the competitiveness of companies and employment.”
The National Research, Development and Innovation Strategy (RDI) for 2007-2013 is based on the Romanian society
outlook regarding the role of science, technology and innovation in the development of knowledge-society in Romania, for the
economic and social advancement.
This represents the first integrated national strategic document in this field, which capitalises the results of an ample
communication and negotiation exercise between the main actors interested in the RDI system - the only one up to now in
Romanian society. Moreover, the Strategy:
- integrates both the Romanian national interests and the European priorities from Lisbon Strategy, through which the
European Union wants to recover the economic growth gaps unto United States;
- it is related with EU strategy in the same field;
- it has three strategic objectives: the creation of knowledge, the growth of Romanian economic competitiveness; the
increase of living standard.
The bootstrapping of National Strategy is realised through research plans.
The Research Program for Security was approved by Government Decision 2080/november 2004 and added
to National Plan RDI, broaden by GD 556/2001.
The development of security research in Romania should capitalise on the share of some integrated structures of
increased complexity, certainly of a greater performance, Consortium-type, which may include Centers, Institutes,
Departments and other research structures.

Motto: ,,Cercetarea de securitate se constituie din activităţile de cercetare ce au ca scop
identificarea, prevenirea, descurajarea, pregătirea şi asigurarea protecţiei împotriva actelor ilegale sau
acţiunilor premeditat criminale ce pot aduce prejudicii societăţilor, cetăţenilor, organizaţiilor sau
structurilor, bunurilor materiale şi imateriale şi infrastructurilor europene; de asemenea, conţine şi
operaţiunile de restabilire a normalităţii şi asigurarea continuităţii operaţionale a structurilor
(aplicabile şi în cazul dezastrelor naturale/industriale) în urma atacurilor” – definiţie dată de Consiliul
Consultativ pentru Cercetarea Europeană (ESRAB)19.
1. Introducere - Direcţii privind dezvoltarea
cercetării pentru securitate în UE
Liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona la 13 decembrie 2007, încheind
astfel mai mulţi ani de negocieri pe tema aspectelor instituţionale. Acest nou tratat modifică Tratatul
privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE, în vigoare în prezent, dar fără a le înlocui20. Totodată,
tratatul pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă
provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.
Actualul tratat ameliorează capacitatea UE de a acţiona în diverse domenii de prioritate majoră
pentru Uniunea Europeană precum libertatea, justiţia şi securitatea (combaterea terorismului sau lupta
împotriva criminalităţii). Într-o anumită măsură, Tratatul se referă şi la alte domenii, printre care
politica energetică, sănătatea publică, schimbările climatice, serviciile de interes general, coeziunea
teritorială, politica comercială, ajutorul umanitar, sportul, turismul şi cooperarea administrativă, spaţiul
şi cercetarea ştiinţifică.
∗
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www.ec.europa.eu/enterprise/security/articles/article_06_09_25_tc_en.htm.
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De altfel, rolul major al cercetării-dezvoltării în creşterea competitivităţii economice şi în
realizarea unei economii şi societăţi bazate pe cunoaştere a fost subliniat încă prin Strategia
Lisabona şi difuzat prin Comunicatul Comisiei Europene din 2004 intitulat Ştiinţa şi Tehnologia,
cheia viitorului Europei21.
În noul mediu de securitate european, cercetarea şi tehnologia pot avea un rol de sprijin al forţei
statului, dar cercetarea nu poate garanta securitatea prin ea însăşi. Din această perspectivă şi din
perspectiva relaţiilor dintre securitate şi societate, Comitetul Consultativ al Cercetării de Securitate
(ESRAB) consideră că o parte a răspunsului eficient la adresa ameninţărilor de securitate poate fi
asigurat de tehnologie, dar utilizată în combinaţie cu procesele organizaţionale şi intervenţia umană.
În acest sens, soluţiile eficiente trebuie să ia în considerare multidimensionalitatea diferitelor
experienţe şi abordări în cadrul european.
Cu toate că Europa are o lungă şi bogată tradiţie în ceea ce priveşte cercetarea şi inovaţia şi,
în prezent, cercetătorii europeni continuă să ocupe poziţii de frunte într-o mare varietate de domenii
ştiinţifice şi tehnologice, actualele centre de excelenţă ştiinţifică sunt prea puţin racordate într-o
structură continentală şi, din această perspectivă, cercetarea nu se ridică la nivelul cerut de
competiţia cu celelalte puteri mondiale.
În acest sens a fost propus şi proiectul de formare a unui Spaţiu European al Cercetării
(European Research Area – ERA)22 al Comisiei Europene, care, în comunicatul intitulat „Către un
Spaţiu European al Cercetării“ sublinia importanţa acestui proiect, element central al Strategiei de
la Lisabona pentru transformarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie la nivel
mondial.
După reuniunea Consiliului European de la Barcelona s-a stabilit ca obiectiv prioritar
creşterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare la valoarea de 3% din PIB-ul UE până în anul 2010, iar
în septembrie 2002 Comisia Europeană a transmis, prin comunicatul „Mai multă cercetare pentru
Europa: spre 3% din PIB“, necesitatea consultărilor cu statele membre, reprezentanţii industriilor
şi alţi factori de decizie pentru găsirea celor mai bune metode de atingere a obiectivelor de la
Lisabona.
Tot în sprijinul realizării obiectivului strategic, Comisia Europeană a adoptat la 30 aprilie 2003
un plan de acţiune intitulat „Investind în cercetare – un plan de acţiune pentru Europa“, structurat pe
patru direcţii principale, şi anume: creşterea cooperării; îmbunătăţirea sprijinului societal pentru
cercetare şi inovaţie; redirecţionarea cheltuielilor publice spre cercetare şi inovaţie; îmbunătăţirea
cadrului de lucru pentru investiţii în cercetare, prin care se stabileşte identificarea modalităţilor
practice pentru atingerea obiectivului de 3%, precum şi măsurile care trebuiau luate la nivel
naţional/european23.
Spaţiul European al Cercetării (European Research Area - ERA) a fost definit şi prezentat
odată cu Programul-Cadru 6 (2002-2006) al Comisiei Europene24, iar ulterior, la 19 decembrie
2006, Consiliul European a adoptat cel de-al „Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare

21

Obiectivul strategic al Consiliului European de la Lisabona din martie 2000 stabilea transformarea UE, până în
2010, în cea mai competitivă şi dinamică economie la nivel mondial, capabilă să susţină o creştere economică solidă în
corelaţie cu crearea multor şi performante locuri de muncă, păstrându-se o reală coeziune socială, vezi „Science and
technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research” (354/2004)
apud, Politici publice sectoriale pentru fundamentarea propunerilor de buget pe anul 2007 şi a estimărilor pentru
perioada 2008 - 2010, document de pe site-ul www.ancs.ro.
22
www.cncsis.ro/aer.php; vezi şi www.cordis.europa.eu/era/3percent.htm.
23
www.cordis.europa.eu/era/3percent.htm
24
Primul Program-cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare deja începuse în 1994. Odată cu Tratatul de la Amsterdam,
aprobarea acestui program se realizează prin votul prin majoritate calificată. Programul a urmărit asigurarea unui grad
deosebit de concentrare a eforturilor de cercetare, prevăzând finanţare pe următoarele direcţii: a) finanţarea unor
proiecte ample, care să rezolve probleme majore şi să asigure competitivitatea Europei; b) reţele de cercetare; c)
parteneriate între state - Steven P. McGiffen, Uniunea Europeană - ghid critic ediţie nouă, editura MO, Bucureşti,
2007, pp. 159-160.
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Tehnologică (FP7)” pentru perioada 2007 - 2013, principalul instrument de finanţare prin care UE
susţine activităţile de cercetare şi dezvoltare din majoritatea disciplinelor ştiinţifice25.
2. „Al Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (FP7)”
pentru perioada 2007 - 2013, principalul instrument de finanţare de susţine
a activităţilor de cercetare şi dezvoltare – Programul Cadru 7 – PC 7
Spre deosebire de programele-cadru anterioare, prin Programul Cadru 7 – PC 7 se pune
pentru prima dată problema cercetării de securitate în vederea garantării securităţii cetăţenilor, a
statului, a transporturilor şi a reţelelor de telecomunicaţii, în contextul crimei organizate şi al
terorismului internaţional, în special cel biologic26.
În acest sens PC 7 sprijină cercetarea în zone de prioritate selectate – scopul fiind de a face (sau)
şi păstra UE lider mondial în aceste sectoare, fiind instrumentul principal al UE pentru finanţarea
cercetării în Europa, cu desfăşurare din 2007 până în 2013, şi care va fi implementat prin intermediul a
patru programe specifice: Cooperare (program destinat încurajării cooperării în toate domeniile de
cercetare, la nivel comunitar, internaţional şi non-comunitar); Idei (în cadrul acestui program se
intenţionează stimularea dinamismului, creativităţii şi performanţei în toate domeniile ştiinţifice) 27 ;
Resurse umane (perfecţionarea potenţialului calitativ şi cantitativ al capitalului uman); Capacităţi susţinerea cercetărilor din domeniul infrastructurilor şi al ştiinţelor sociale).
Sectorul cercetării de securitate este cuprins în cadrul Programului de Cooperare care
abordează, totodată, alte nouă teme: sănătate, alimentaţie, agricultură, piscicultură şi
biotehnologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, nanotehnologie, energie, mediu,
transport, ştiinţe socio-economice şi umane, spaţiu.
Potrivit Programul Cadru 7, cele patru obiective de securitate 28 sunt:
- protecţia împotriva atacurilor teroriste şi a crimei organizate;
- securitatea frontierelor;
- protejarea infrastructurii critice;
- reinstalarea securităţii în situaţiile de criză.
Activităţile ce se vor desfăşura în scopul îndeplinirii acestor obiectivelor vizează:
- sporirea securităţii cetăţenilor, consolidarea securităţii infrastructurii şi a utilităţilor,
supravegherea şi asigurarea securităţii frontierelor UE, restabilirea securităţii şi siguranţei în cazul
situaţiilor de criză, optimizarea integrării sistemelor de securitate, a interconectivităţii şi a
interoperabilităţii; - securitate şi societate, coordonarea şi structurarea cercetării de securitate; coordonarea eforturilor naţionale, europene şi internaţionale în domeniile civil, securitate şi
apărare, încurajarea competitivităţii în cadrul industriei europene de securitate şi eliminarea
discrepanţelor din domeniul securităţii; - coordonarea şi structurarea cercetării de securitate; coordonarea eforturilor naţionale, europene şi internaţionale în domeniile civil, securitate şi
apărare, încurajarea competitivităţii în cadrul industriei europene de securitate şi eliminarea
discrepanţelor din domeniul securităţii29.
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PC 7 reprezintă abrevierea pentru Al Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică. PC 7 este
constituit din 4 blocuri principale de activitate ce formează 4 programe specifice Cooperare (care cuprinde şi
subcapitolul securitate), Idei, Oameni, Capacităţi plus un al cincilea program special de cercetare nucleară.
26
FP7 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, fiindu-i alocat un buget total de 50,521 miliarde de euro pentru şapte ani.
Pe toată durata PC 7, cercetarea finanţată de UE va aborda teme referitoare la securitatea civilă (antiterorism şi
management de criză) şi va contribui la o întreagă gamă de strategii comunitare, în domenii precum transportul,
mobilitatea, protecţia civilă, energia, mediul şi sănătatea, cordis.europa. eu/fp7/faq_en.html.
27
Pentru coordonarea acestor iniţiative a fost creat Consiliul European pentru Cercetare (European Research
Council/ERC). Menţionăm faptul că cercetarea finanţată la nivel comunitar se va realiza sub umbrela Consiliului
European pentru Cercetare. Vezi detalii în Tiberiu Tănase, Obiectivele şi modelul cercetării pentru securitate în
cadrul UE, în Dinamica mediului european de securitate, sesiunea internaţională de comunicării 22-23 noiembrie 2007,
Bucureşti, ISBN 978-973-663-680-6.
28
www.ec.europa.eu/enterprise/security/articles/article_06_09_25_tc_en.htm.
29
www.cordis.europa.eu/fp7/cooperation/security_en.html.
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3. Direcţii de dezvoltare ale cercetării pentru securitate naţională reieşite
din implementarea Strategiei naţionale de cercetare 2007-2013
3.1. Strategia naţională de cercetare 2007-2013
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) pentru perioada 2007-2013 30 se
bazează pe viziunea societăţii româneşti referitoare la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea
societăţii cunoaşterii în România, pentru progresul economic şi social. Având în vedere faptul că
România este membru al Uniunii Europene începând cu anul 2007, Strategia CDI asigură şi coerenţa cu
principalele documente politice specifice la nivel comunitar.
Strategia valorifică rezultatele unui exerciţiu amplu, unic până acum în societatea
românească, de comunicare şi negociere între principalii actori interesaţi de sistemul CDI. Strategia
este esenţa unui dialog având ca temă rolul ştiinţei în societate, purtat în cadrul primului exerciţiu
naţional de foresight (previziune) în ştiinţă şi tehnologie, exerciţiu sistematic, colaborativ şi
prospectiv, care s-a desfăşurat în perioada 2005-2006, la iniţiativa Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică (ANCS).
Strategia reprezintă primul document strategic naţional31 integrat pentru acest domeniu care
valorifică rezultatele unui exerciţiu amplu, unic până acum în societatea românească, de
comunicare şi negociere între principalii actori interesaţi de sistemul CDI32.
Strategia integrează atât interesele naţionale ale României cât şi priorităţile comunitare din
Strategia de la Lisabona, prin care Uniunea Europeană îşi propune recuperarea decalajelor de creştere
economică faţă de Statele Unite.
În acest scop „Strategia Naţională în domeniul Cercetării-Dezvoltării este corelată cu
strategia Uniunii Europene din acelaşi domeniu, iar „viziunea pe care a fost construită Strategia
are trei obiective strategice, şi anume33:
- crearea de cunoaştere reprezintă obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf,
competitive pe plan mondial, având ca scop creşterea contribuţiei sistemului românesc de CDI la
dezvoltarea stocului mondial de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor
în economie şi societate. Pentru atingerea acestui obiectiv va fi nevoie de integrarea cercetării româneşti
în reţele internaţionale şi promovarea excelenţei în cercetare;
- creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare cu impact la nivelul agenţilor
economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică. Pentru realizarea acestui obiectiv se
vizează obţinerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări de tipul rezolvare de probleme
complexe (problem solving), de interes local, regional, naţional sau formulate de agenţi economici,
precum şi dezvoltarea de tehnologii, produse şi servicii inovative cu aplicabilitate directă. În acest
sens, vor fi stimulate parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici;
- creşterea calităţii sociale prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv tehnologice, care să genereze
beneficii directe la nivelul societăţii. Este vorba de acele soluţii la probleme locale, regionale şi
naţionale legate de coeziunea şi dinamica socială, creşterea eficienţei politicilor, precum şi probleme
legate de sănătate, mediu, infrastructură, amenajarea teritoriului şi valorificarea resurselor naţionale.
În realizarea celor trei obiective strategice se vor avea în vedere următoarele obiective
specifice:
30

În perioada 26-27 martie 2007, la Berlin, s-a desfăşurat „Conferinţa europeană privind cercetarea de securitate 2007”
(European Conference on Security Research SRC '07). În cadrul conferinţei a fost lansa şi „Programul European de
Cercetare de Securitate” („European Security Research Programme“/ESPR) şi s-au analizat alte programe şi propuneri
din domeniul cercetării de securitate www.src07.de., vezi Tiberiu Tănase, Obiectivele şi modelul cercetării pentru
securitate în cadrul UE, în Dinamica mediului european de securitate, sesiunea internaţională de comunicări 22- 23
noiembrie 2007, Bucureşti, ISBN 978-973-663-680-6.
31
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) pentru perioada 2007-2013, document adoptat de
Guvernul României la 28 februarie 2007, vezi pe situl ANCS - www.ancs.ro.
32
Vezi pe larg textul Strategia Naţională în domeniul Cercetării-Dezvoltării şi Inovării pentru perioada 2007-2013,
aprobată de guvern, la 28 februarie 2007, cf. Anton Anton, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică (ANCS) pe www.ancs.ro.
33
Coordonat acestui proiect a fost asigurat de către un consorţiu de 29 de unităţi, care a avut în centrul său un grup de
experţi de nivel înalt, au fost antrenate peste 800 de persoane în ateliere de lucru şi peste 5000 în consultări on-line.
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● Obţinerea rezultatelor ştiinţifice de excelenţă reflectate în creşterea numărului de
articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere prin plasarea între primele 35 de ţări în
ceea ce priveşte publicaţiile indexate ISI (în perioada 1995-2005 situându-ne pe locul 48);
● Focalizarea investiţiei publice în CDI spre cercetare şi tehnologie avansată, cu aplicaţie
în practică;
● Creşterea capacităţii sistemului CDI în evaluarea internaţională a performanţei
cercetării pentru toţi actorii publici, universităţi şi institute de cercetare publice;
● Consolidarea rolului ştiinţei în societate prin comunicarea ştiinţei, promovarea eticii şi
egalităţii de şanse în cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate.
• Reducerea fragmentării sistemului de CDI prin stimularea colaborării şi transformarea
universităţilor şi a institutelor publice de cercetare-dezvoltare româneşti în actori pe piaţa
internaţională a cunoaşterii şi creşterea capacităţii acestora de colaborare cu firmele;
● Realizarea infrastructurii performante pentru CDI prin:
- creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la
mari infrastructuri internaţionale de cercetare;
- dezvoltarea facilităţilor de cercetare de interes naţional şi stimularea creării de
laboratoare performante cu utilizatori multipli.07-20
● Dezvoltarea instituţională şi profesionalizarea managementului cercetării prin
transformarea universităţilor şi a institutelor publice de cercetare-dezvoltare româneşti în actori pe
piaţa internaţională a cunoaşterii şi creşterea capacităţii acestora de colaborare cu firmele;
● Stimularea participării mediului privat la CDI prin:
- dezvoltarea parteneriatelor public-privat în ştiinţă şi tehnologie prin dezvoltarea
platformelor tehnologice, a parcurilor ştiinţifice;
- creşterea cheltuielilor private în CDI la 1,5% din PIB până în 2013. Simplificarea
accesului firmelor inovative la finanţare CDI.
● Extinderea cooperării internaţionale în extinderea cooperării internaţionale în programe
şi proiecte prin:
- o mai bună reprezentare a României la nivel instituţional şi prin experţii săi în
instituţii şi organisme reprezentative CDI la nivel european şi internaţional;
- participarea diasporei ştiinţifice Româneşti în proiecte de cercetare pentru a
promova sectorul de CD din România, precum şi la evaluarea proiectelor, programelor şi
politicilor.
7-2013Stabilirea direcţiilor strategice, a domeniilor şi obiectivelor prioritare de cercetare-dezvoltare,
susţinute prin programele naţionale CDI, reprezintă rezultatul unui proces complex de consultare,
dezbatere şi formulare a deciziei, aplicat în mod curent de ANCS şi în care sunt implicaţi o gamă largă
de actori, respectiv: autorităţi guvernamentale, organisme reprezentative pentru mediul economic,
organisme reprezentative ale comunităţii ştiinţifice şi tehnice, partenerii sociali.
Direcţiile, domeniile şi obiectivele de cercetare-dezvoltare au pus în evidenţă focalizarea spre
proiecte de mare complexitate, cu impact deosebit asupra creşterii competitivităţii economice şi
integrării în noua economie globalizată34.
3.2. Programele de cercetare-dezvoltare şi inovare, instrumente de implementare a
Strategiei naţionale de cercetare 2007-2013
Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin:
- Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
- Planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale (planuri sectoriale);
- Alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.
Programele de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt principalele instrumente de implementare a
strategiei naţionale a domeniului. Conform Legii nr. 324/2003 de aprobare a O.G. nr. 57/2002 privind
34

Pentru principalele obiective strategice ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) pentru
perioada 2007-2013 vezi, pe larg, Declaraţia preşedintelui ANCS, Anton Anton, www.ancs.ro.
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cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, programele sunt componente ale planurilor enumerate
mai sus.
Obiectivele politicilor din domeniul CDI sunt implementate în principal prin programele de
cercetare-dezvoltare şi inovare coordonate de ANCS, din care menţionăm:
♦ Programul Cercetare de Excelenţă (CEEX)
Acest program reprezintă instrumentul privilegiat de pregătire a participării la Programul
Cadru de Cercetare 7 (FP-7) - al Uniunii Europene pe perioada 2007-2013 (PC7), în special prin
modulele referitoare la: proiecte complexe de cercetare-dezvoltare; promovarea participării la
programele europene şi internaţionale de cercetare; proiecte de dezvoltare a infrastructurii de
evaluare şi certificare a conformităţii35.
♦ Planul Naţional CDI pentru perioada 2007-2013
Acest plan urmează Planului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PNCDI -I),
care a fost lansat din 1999, într-o variantă iniţială cu 4 programe, extins în perioada 2001-2004 cu
alte 11 programe, orientate pe domenii ştiinţifice şi tehnice specifice36.
Obiectivele şi priorităţile stabilite prin documentul de strategie au fost luate ca elemente de
referinţă pentru elaborarea instrumentului principal de implementare a strategiei – Planul Naţional
CDI pe perioada 2007-2013 (PNCDI II)37.
Prin construcţia Planului Naţional CDI se urmăreşte asigurarea condiţiilor pentru
îndeplinirea rolului strategic al sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, care este acela
de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia pentru creşterea competitivităţii, îmbunătăţirea calităţii sociale şi
sporirea cunoaşterii cu potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune.
„PNCDI II si Strategia pe perioada 2007-2013 sunt rezultate ale unui studiu complex de
foresight, pe baza căruia s-a stabilit şi cuantumul sumelor împărţite pe domenii. S-a folosit un
model investiţional teoretic bine fundamentat şi utilizat în toată lumea.
În concluzie, Planul Naţional CDI pe perioada 2007-2013 (PNCDI II) reprezintă
principalul instrument prin care ANCS implementează Strategia Naţională de CDI.
♦ Alte programe şi planuri
- Programele nucleu de cercetare-dezvoltare, lansate în 2003, pentru finanţarea
activităţilor CDI specifice la nivelul institutelor naţionale de profil;
- Programul de granturi pentru cercetare ştiinţifică, lansat din 1996 şi care susţine în
special formarea şi dezvoltarea carierelor ştiinţifice şi a echipelor de cercetare performante;
- Programul INFRATECH pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer
tehnologic a fost lansat în anul 2004 şi reprezintă instrumentul de susţinere a constituirii şi
dezvoltării entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (parcuri ştiinţifice şi
tehnologice, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de transfer tehnologic, centre de
informare tehnologică precum şi oficii de legătură cu industria).
- Programul IMPACT, lansat în anul 2006, pentru a asigura dezvoltarea portofoliului de proiecte
CDI ce urmează să beneficieze de finanţare din fonduri structurale.
Un rol complementar în realizarea politicilor guvernamentale în domeniul CDI îl au planurile
sectoriale de cercetare-dezvoltare, lansate în 2004, pentru a susţine activităţile de cercetare-dezvoltare
necesare pentru realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare specifice la nivel de sector. Planurile

35

Cf. Autoritatea naţională pentru cercetare ştiinţifică, Politicile guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
în România, Raport 2006, decembrie 2006, pagina web:www.mct.ro
36
Prin PNCDI s-a asigurat şi participarea la programele internaţionale din domeniul CDI, cum ar fi – CORINT
programul dedicat colaborării ştiinţifice şi tehnice internaţionale, care a fost lansat în 2005,şi susţine în mod direct
efortul de racordare la priorităţile, precum şi domeniile şi obiectivele ştiinţifice şi tehnologice specifice ariei europene
de cercetare şi viitorului Program Cadru de Cercetare al Uniunii Europene pe perioada 2007-2013 – PC 7, cf.
www.ancs.ro.
37
Planul Naţional actual s-a încheiat în 2006. ANCS a lansat Planul Naţional CDI pe perioada 2007-2013 – PNCDI II.
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sectoriale CD sunt iniţiate şi coordonate de ministerele responsabile pentru sectoarele respective (ex:
Ministerul Economiei şi Comerţului, MEdC – ANCS)38.
♦ Programul de Cercetare pentru Securitate
Programul de Cercetare pentru Securitate a fost aprobat prin HG 2080/noiembrie 2004 şi s-a
adăugat la Planul Naţional CDI extins prin HG 556/2001.
În conformitate cu HG 2080, sunt de subliniat următoarele aspecte39:
- cercetarea şi dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii şi produse cu aplicaţii
civile şi militare, precum şi cu utilizare duală, pentru aplicaţii în domeniile securităţii şi apărării;
- menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor naţionale de cercetare şi dezvoltare în domeniul
securităţii şi apărării şi îmbunătăţirea cooperării dintre unităţile de cercetare-dezvoltare şi
organizaţiile beneficiare;
- Creşterea nivelului de cunoaştere şi a preocupării pentru securitate, atât la nivelul factorilor
de decizie cât şi al cetăţenilor (cf. cu HG 2080, pct.B.5.1. Scop);
- Dezvoltarea capacităţii naţionale de participare la „European Security Research
Programme”;
- Susţinerea participării la proiectele derulate ca urmare a angajamentelor României în
cadrul UE prin memorandumul EUROPA şi aranjamentul ERG (European Research Grouping);
- Realizarea de tehnologii, sisteme şi tehnică de apărare şi securitate inter-operabile, în
conformitate cu cerinţele operaţionale ale structurilor sistemului naţional de apărare şi siguranţă
naţională;
- Sisteme şi tehnologii pentru protecţia împotriva terorismului de orice natură;
- Optimizarea securităţii şi protecţiei sistemelor în reţea;
- Creşterea interoperabilităţii şi a gradului de integrare şi securizare a sistemelor de
comunicaţii şi informatice;
- Utilizarea infrastructurii spaţiale globale (comunicaţii, poziţionare, observare) în aplicaţiile
pentru securitate şi apărare; (cf. cu HG 2080, B.5.2. Obiective/Direcţii tematice);
- Participarea organizaţiilor naţionale la programele de cercetare şi dezvoltare tehnologică
ale Uniunii Europene;
- Sisteme integrate de securitate, fixe şi mobile, pentru obiective de importanţă strategică
(unităţi industriale, aeroporturi, unităţi militare, rezervoare şi conducte de petrol etc.);
- Metode, sisteme şi tehnologii pentru asigurarea securităţii reţelelor de management al
datelor şi comunicaţiei (sisteme distribuite, GRID, data mining, reţele locale, tehnici de
autentificare, criptare);
- Sisteme evoluate pentru managementul crizelor şi dezastrelor;
- Eficientizarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a ameninţărilor la adresa securităţii, de
combatere a crimei organizate şi a traficului ilegal;
- Asigurarea interoperabilităţii cu instituţiile euroatlantice în acţiunile comune de combatere
a terorismului;
- Centre de excelenţă multidisciplinare pentru cercetare, instruire, informare şi
reprezentare în domeniul securităţii;
- Sisteme C3I (Comandă, Control, Comunicaţie şi Informaţii) interoperabile NATO şi cu
structurile europene, pentru coordonarea capacităţilor de securitate şi apărare (cf. HG 2080, B.5.3.
Rezultate estimate).
Pentru România, necesitatea de a impulsiona creşterea competitivităţii economice, în special
în perioada 2007-2013, prima etapă a procesului post-aderare, impune cerinţa esenţială de a reduce
şi depăşi decalajele tehnologice care o separă de restul statelor membre UE, în special în contextul
ritmului intensificat de implementare a Strategiei Lisabona revizuite.
38

Planul National de Cercetare – Dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 – 2013 a fost aprobat prin Hotararea
Guvernului Rromaniei nr. 490/23.05.2007 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371/31.05.2007; vezi pe larg
Planul sectorial CD al MEdC - ANCS, lansat în 2004, pentru a susţine realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare
la nivel de sector, inclusiv întărirea capacităţii ANCS de a elabora şi implementa politici specifice domeniului.
39
Vezi pe larg textul HG 2080/noiembrie 2004, în anexă.
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Acest fapt impune ca obiectiv major realizarea unui mediu economic dinamic şi competitiv,
capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la cerinţele strategice
de dezvoltare pe termen lung, în contextul evoluţiei la nivel global a economiei bazate pe
cunoaştere.
De asemenea, perspectiva creată de obiectivele Agendei Lisabona revizuite impune şi un
ritm alert de dezvoltare a Ariei Româneşti a Cercetării, pentru a asigura îndeplinirea rolului pe care
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică trebuie să-l joace în realizarea acestora.
Beneficiind de statutul de membru al NATO şi UE, România are şi posibilitatea directă de a
accesa unele fonduri, inclusiv cele structurale, şi de a participa la programele NATO-STI 40 şi
Program-Cadru 7 al UE ce pot reprezenta oportunităţi şi direcţiile pentru o consolidare reală a
cercetării naţionale în ansamblu;
Astfel, perspectiva creată de obiectivele Agendei Lisabona revizuite şi ale Programului
Cadru 7, Programului de Cercetare de Securitate European impune un ritm alert de dezvoltare a
Ariei Româneşti a Cercetării, pentru a asigura îndeplinirea rolului pe care cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică trebuie să-l joace în realizarea acestora.
Considerăm că trebuie şi pot fi luate măsuri de reducere a fragmentării sistemului public
de cercetare şi realizarea integrării sistemului de INCD-uri cu cel al institutelor Academiei şi cu
universităţile care au activitate importantă de cercetare.
De asemenea, este bine cunoscut faptul că în România există un număr prea mare de
institute, cele valoroase fiind mascate de performanţele slabe ale majorităţii. În consecinţă, ar fi
benefică o restructurare rapidă a acestora şi păstrarea unui număr suficient de instituţii, adică numai
a celor care s-au dovedit performante în cercetarea fundamentală şi aplicativă, şi care apoi, printr-o
susţinere financiară directă, să poată reprezenta performant România la nivel internaţional41.
În prezent, conform ISI Essential Science Indicators, România se află pe locul 48 din 146
de ţări ca număr de citări (impact al cercetării) şi pe locul 43 în clasamentul în funcţie de numărul
de articole. În privinţa impactului, România are o performanţă similară cu Thailanda, Slovenia,
Bulgaria, Croaţia, Arabia Saudită şi Iran.
În privinţa numărului de articole, performanţele sunt similare cu Egipt, Slovacia, Chile, Iran
şi Hong-Kong. De asemenea, România contribuie cu aproximativ 0,07% la impactul total al
articolelor şi cu 0,2% la producţia ştiinţifică mondială. Articolele din România sunt citate în
medie de 3,46 ori, ceea ce este sub media mondială de 9,43 citări pe articol.
Se constată în plan european faptul că producţia ştiinţifică românească reuşeşte să o
depăşească doar pe cea a unor ţări de talie mult mai mică, ceea ce este cu totul nesatisfăcător având
în vedere potenţialul sistemului naţional. Dacă măsurăm productivitatea cercetării, adică numărul de
publicaţii sau citări raportat la populaţie, constatăm, de asemenea, că România ocupă ultimul loc
între statele Uniunii, precum şi locuri foarte slabe pe plan internaţional.
Având în vedere cele prezentate, putem sublinia principalele direcţii de acţiune, definitorii
pe termen mediu şi lung, capabile să asigure eficienţa dorită şi anume:
► reconsiderarea şi dezvoltarea cercetării, inclusiv a celei de securitate precum şi a educaţiei
în ansamblul priorităţilor naţionale de dezvoltare, întrucât:
- reprezintă priorităţi naţionale cu caracter strategic pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile şi competitive (care să fie confirmate la nivelul investiţiei publice, prin construcţia
bugetară şi prin distribuţia fondurilor externe);
- au un rol deosebit de important în susţinerea obiectivelor strategice ale UE, inclusiv al
dezvoltării economice, ştiinţifice şi tehnologice ;
- au un rol esenţial în realizarea obiectivelor Tratatului şi Agendei Lisabona (revizuite),
inclusiv al celui de-al „Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (FP7)”
pentru perioada 2007 - 2013.
40

Vezi pe larg Planului Naţional CDI - program CORINT, dedicat subprogramului NATO-STI,www.mec.ro/corint şi
www.NATO-STI.ro.
41
Vezi, Şerban Agachi, Adrian Curaj, Ioan Dumitrache, Florin Filip, Gheorghe Popa, Ioan Stănciulescu, Lany,
Szabolcs, op. cit.
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► Necesitatea reconsiderării rolului cercetării-dezvoltării la nivelul mediului
economic:
- necesitatea unor eforturi politice şi economice sporite, pentru a grăbi realizarea schimbărilor
structurale în mediul economic, în sensul creşterii numărului de agenţi economici activi şi inovativi în
domenii de medie şi înaltă tehnologie;
- necesitatea realizării unui efect stimulativ sinergic privind dezvoltarea activităţilor CDI ale
agenţilor economici, prin corelarea strânsă a politicilor CDI cu cele din domeniile industrial,
financiar, fiscal;
- implementarea Strategiei naţionale de cercetare 2007-2013, prin Programele de
cercetare-dezvoltare şi inovare, inclusiv prin Programul de Cercetare pentru Securitate.
Cercetarea pentru securitate din România face parte din ansamblul Ariei Româneşti de
Cercetare şi ar trebuie să beneficieze de întregul aport al componentelor Sistemului Naţional de
Cercetare Dezvoltare şi Inovare (SNCDI), dar în primul rând de aportul unor structuri integrate
performante de tip Consorţiu42, care ar putea include: Departamente de cercetare, Centre, Institute
de cercetare, precum şi alte structuri pentru studii şi cercetări din domeniul securităţii43 care în
multe ţări sunt grupate în sisteme naţionale multidisciplinare sau specializate.
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IMPACTUL DESFIINŢĂRII FRONTIERELOR ÎN CONTEXTUL ADERĂRII
LA SCHENGEN ŞI IMPLICAŢIILE LA NIVELUL SECURITĂŢII NAŢIONALE
Dumitru HARALAMBIE∗
„(6) (...) Controlul la frontieră ar trebui să contribuie la combaterea migraţiei ilegale şi
traficului de fiinţe umane şi să prevină orice ameninţare la adresa securităţii interne a statelor
membre, a politicii publice, sănătăţii publice şi a relaţiilor internaţionale.” 1
După un deceniu de reforme structurale, legislative şi instituţionale, de restructurare
economică şi socială în vederea pregătirii aderării, România trebuie să facă faţă unui context
semnificativ schimbat şi cu un nivel crescut de interdependenţe între Statele Membre, care necesită
un comportament strategic raţional şi eficace.
În perioada care a urmat Războiului Rece, preocupările ţinând de macro-securitate sau
provocările geostrategice au diminuat foarte mult ca amploare, pentru că tipul de ameninţări la
adresa securităţii s-a transformat radical, preocupările micro-securităţii devenind cele mai
importante. Statele de dincolo de frontierele Europei unite nu mai constituiau pericolul cel mai
important pentru securitatea Uniunii, ci activităţile criminale de pe teritoriul lor şi mai ales cele cu
impact transnaţional.
Având în vedere faptul că integrarea europeană a noilor ţări candidate presupune şi
adoptarea acquis-lui Schengen (privitor la libera circulaţie a persoanelor şi bunurilor), este de
înteles că lărgirea UE a trezit şi continuă să trezească multe anxietăţi în Occident. Cele două
preocupări majore ale UE au devenit migraţia şi crima transfrontalieră (ultima acoperind o sumă
mare de probleme incluzând contrabanda, traficul cu persoane umane, droguri, terorismul etc.),
controlul frontierelor fiind considerat de Uniune ca principala linie de apărare împotriva
instabilităţii şi consecinţelor sale: refugiaţii, crima şi prăbuşirea legii şi ordinii. Deşi nu toate aceste
anxietăţi sunt corect asociate cu deschiderea graniţelor către statele candidate la UE, ele nu şi-au
pierdut importanţa. Nu întâmplător, securizarea frontierelor cu statele nemembre a devenit o
prioritate pentru negocierile de aderare ale candidaţilor2, iar cooperarea transfrontalieră a devenit o
componentă majoră a raporturilor dintre UE şi vecinii săi.
Aderarea la spaţiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor între frontierele interne ale
statelor membre Schengen, care aplică în întregime acquis-ul Schengen, fiind creată o singură
frontieră externă unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare în materie de vize,
migraţie, azil, precum şi măsuri referitoare la cooperarea poliţienească, judiciară sau vamală.
Astfel, trecerea frontierei se poate realiza indiferent de oră şi prin orice loc iar cetăţenii
statelor membre care călătoresc în spaţiul Schengen trebuie să aibă asupra lor un document de
identitate valabil. Trecerea frontierelor interne poate fi asemănată cu o călătorie în interiorul ţării.
Cu privire la însemnătatea acestui moment pentru cetăţenii români, ministrul Cristian David
a declarat că „românii se vor putea deplasa la Paris sau la Roma la fel cum se duc la Iaşi sau la
Braşov, fără a avea niciun fel de restricţie, nici la frontieră, nici de natură vamală. Practic, pentru
români, aderarea la Spaţiul Schengen va însemna deplina libertate de mişcare“.
Printre avantajele aderării Romaniei la Spatiul Schenghen se numără asigurarea libertăţii
depline de circulaţie a cetăţenilor români în interiorul acestui spaţiu prin eliminarea totală a
frontierelor şi libera circulaţie a forţei de muncă, fiind create, totodată, premisele unei mai bune
∗
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Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui
Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor
Schengen)
2
Se pune aici problema consturilor imense presupuse de securizarea frontierelor unor noi state candidate, costuri care ar
putea fi reduse prin cooperarea cu statele vecine, inclusiv prin finantarea unor programe care sa diminueze cauzele
fluxurilor transfrontaliere negative.

767

preveniri şi combateri a criminalităţii şi putând fi folosite pârghii mai eficiente de gestionare a
migraţiei controlate şi de combatere a migraţiei ilegale.
Pregătirile pentru aderarea la spaţiul Schengen au demarat deja, fiind creat cadrul general
pentru o abordare unitară la toate nivelurile (legislativ, instituţional, financiar şi pregătire) a acestei
chestiuni. Unul din aspectele avute în vedere este revizuirea permanentă a Planului de Acţiune
Schengen. Obiectivele propuse:
a. Întărirea controlului la frontierele externe, a supravegherii zonei de frontiera externă şi
luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere.
b. Îmbunătăţirea controlului prin creşterea capacităţii de furnizare şi accesare a
informaţiilor.
c. Dezvoltarea capacităţii de cooperare internaţională în combaterea criminalităţii transfrontaliere.
România implementează politicile comunitare din domeniul managementului integrat al
frontierei de stat, în scopul atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale. Prin
Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat se urmăreşte realizarea unui
management comun, coerent şi eficace al frontierei de stat a României, aliniat la cerinţele
comunitare, care să asigure creşterea gradului de securitate a cetăţenilor, respectând drepturile şi
libertăţile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor şi mărfurilor la
frontieră şi îndeplinirea, cât mai curând posibil, a condiţiilor necesare pentru aplicarea prevederilor
acquis-ului Schengen şi accederea în acest spaţiu.
În ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor, România are ca obiective: introducerea în
circulaţie a colantului uniform de viză, introducerea în circulaţie a colantului Schengen,
introducerea formatului uniform pe care se aplică viza emisă persoanelor deţinătoare ale unor
documente de călătorie nerecunoscute de către România.
Odată cu eliminarea controalelor la frontiere ar putea creşte pericolele pentru securitatea
internă a ţărilor implicate prin faptul că, din acest moment, se lasă „cale liberă” infractorilor,
impunându-se întărirea cooperării transfrontaliere, în special prin înfiinţarea serviciilor comune ale
poliţiei, vămii şi poliţiei de frontieră pentru toate statele contractante, care să aibă ca scop protecţia
propriilor cetăţeni.
În afara beneficiilor aduse, eliminarea controalelor la frontierele interne poate avea un
impact negativ pentru securitatea internă a statelor membre. Printre principalele dezavantaje ce pot
fi identificate ca urmare a desfiinţării controalelor la frontiera proprie se numără:
transferul de insecuritate, prin mişcarea liberă a unor grupări cunoscute cu
manifestări teroriste;
lipsa controalelor generează infracţionalitatea transfrontalieră sub toate
aspectele sale:
o trafic de droguri;
o trafic de persoane;
o trafic de migranti, etc.
nivelul de trai scăzut va genera aşa numitul „export de creiere”, prin plecarea
din ţară a specialiştilor.
Există voci care subliniază faptul că aderarea la spaţiul Schengen presupune renunţarea sau
partajarea unor atribuţii importante ale suveranităţii statale: controlul frontierelor, atribuţiile în
domeniul migraţiei,azilului, politicii de vize, aspecte legate de cooperarea poliţienească. Întradevăr, toate aceste aspecte implică elemente cheie ale securităţii interne şi justiţiei, domenii care,
privind din perspectiva istorică, au reprezentat apanajul autorităţilor naţionale.
Pierderea sau partajarea acestor responsabilităţi statale sunt însă dublate/înlocuite de o serie
de măsuri compensatorii prevăzute în detaliu de acquis-ul Schengen şi de recomandările referitoare
la punerea lor în practică.
Măsurile compensatorii ale Convenţiei de Aplicare a Acordului Schengen pot fi clasificate
după cum urmează:
circulaţia persoanelor (vize şi cooperare consulară)
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cooperarea poliţienească:
o sprijinul reciproc al poliţiilor în domeniul asistenţei judiciare
o schimbul de ofiţeri de legătură între poliţii
o cooperarea transfrontalieră la graniţele interne, în special prin înfiinţarea
serviciilor comune ale poliţiei, vămii şi poliţiei de frontieră pentru toate
statele contractante
o misiuni de supraveghere şi urmărire transfrontalieră a poliţiei
cooperarea judiciară a statelor membre Schengen
Cea mai semnificativă masură compensatorie o reprezintă înfiinţarea unui sistem comun
european de urmărire poliţienească transfrontalieră, numit Sistemul Informatic Schengen. Toate
statele membre introduc date în sistem direct de la bazele de date naţionale.
O altă măsură compensatorie se referă la protecţia datelor cu caracter personal care
reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa
şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă
pornind de la faptul că numeroase informaţii privind datele personale se transferă între statele
membre.
După 11 septembrie 2001 nu mai putem vorbi doar de o dimensiune „soft” a securităţii
internaţionale. Mulţi autori consideră astăzi depăşită o asemenea abordare, o reconstituire culturală
a realităţii politice. Dimpotrivă, ceea ce remarcă ei este o contopire a securităţii „hard” (ex.
terorismul) şi a celei considerate „soft” (ex. crima organizată). Nu întâmplător, UE semnează
actualmente cu ţările terţe acorduri de cooperare cuprinzând clauze privind terorismul şi armele de
distrugere în masă, precum şi drepturile omului şi migraţia.3
Eforturile deosebite făcute de state membre UE pentru a adera la spaţiul Schengen, vasta
lărgire a UE precum şi consecinţele sale geoeconomice şi geopolitice subliniază faptul că Uniunea
este pe cale să devină un actor global, deşi nu şi-a stabilit ca obiectiv manifest acest lucru la
începutul construcţiei europene.
UE şi-a stabilit ca obiectiv să răspândească pacea şi securitatea dincolo de frontierele sale.4
Ne întrebăm dacă acest obiectiv nu este unul puţin ofensiv, dacă nu chiar ofensator faţă de alţi actori
regionali, în special statele arabe din vecinatatea sudică, care ar putea să adauge sintagmei
„imperialismului cultural american” şi revenirea în forţă a imperialismului european.Totuşi, ţinând
cont de valorile pe care le simbolizează, UE se va comporta mai degrabă ca un hegemon benign
pentru ţările sud-mediteraneene decât ca un imperiu al răului.
Deşi problemele ce ţin de frontiere au fost şi sunt unele dintre cele mai complexe pentru
continentul european, în momentul de faţă are loc o reproiectare şi o reconstrucţie a acestui concept,
pornind de la extinderea frontierelor economice, informaţionale şi de securitate (spaţiul Schengen).
Nici în viitor probleme frontierei europene nu vor dispărea, dar dezvoltarea economică fără
precedent a continentului, ridicarea zonelor sărace şi a celor periferice vor face caducă şi fără sens
milenara bătălie pentru frontierele politice.
Ţinând seama de valorile pe care le simbolizează Uniunea Europeană, având în vedere
potenţialul ca şi rolul său mai larg în promovarea şi menţinerea stabilităţii într-o regiune care
prezintă o deosebită importanţă pentru Europa, accederea României la Spaţiul Schengen va trebui să
se constituie ca o garanţie suplimentară a cooperării şi solidarităţii comune în vederea apărării
valorilor europene de democraţie, securitate şi libertate
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TRATATUL DE LA LISABONA ŞI COMPATIBILITATEA SA
CU PRINCIPIILE SUVERANITĂŢII ŞI AL COOPERĂRII LOIALE ÎNTRE STATE
Mădălina Virginia ANTONESCU∗
I. Raportul juridic dintre principiul suveranităţii statelor şi principiul
atribuirii de competenţe, din perspectiva tratatului de la Lisabona
Art. 3.a/TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona, face o referire expresă la obligaţia
Uniunii de a respecta „funcţiile esenţiale ale statului şi în special, pe cele care au ca obiect
asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale”,
iar în alin. 1 prevede că „orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine
statelor membre”. Coroborat cu art. 3.b/TUE, alin. 2 (care descrie conţinutul juridic al principiului
atribuirii de competenţe), reiese faptul că statele membre nu se obligă prin tratatul de la
Lisabona să cedeze toate competenţele lor (ceea ce ar echivala cu o înstrăinare totală a
suveranităţii, ceea ce ar duce la dispariţia de facto a statului - naţiune din sistemul politic al UE), dar
reiese totodată şi caracterul expres şi convenţional al atribuirii de competenţe Uniunii (prin tratat),
ceea ce exclude ab initio o extindere a competenţelor UE în mod implicit, în afara unei prevederi în
acest sens, a tratatului.
În al treilea rând, principiul atribuirii de competenţe nu este unul absolut, din moment
ce, tot în temeiul tratatului de la Lisabona, se prevede dreptul statului membru de a se retrage
unilateral din Uniune (ca expresie a caracterului suveran al statului membru UE).
În al patrulea rând, statele membre sunt cele care îi stabilesc, prin tratat internaţional,
competenţe Uniunii, ceea ce constituie încă o dovadă a caracterului lor suveran care nu este
înlăturat prin calitatea de „membru UE” (Uniunea nu are „competenţa competenţelor”, nu are
deci, un caracter „suveran”, nefiind „superioară” juridic ori politic, din punct de vedere al
principiului suveranităţii, statelor membre). Astfel, principiul suveranităţii este unul esenţial
statal şi nu unul „comunitar” sau „al Uniunii” - deoarece Uniunea nu are competenţa de a îşi
conferi singură competenţe, nici exclusive, nici partajate cu statele membre-.
Pe de altă parte, considerăm că principiul suveranităţii este susţinut de principiul atribuirii de
competenţe (care poate fi privit ca un principiu de integrare, dintr-o perspectivă federalistă),
deoarece principiul atribuirii de competenţe are un singur destinatar (Uniunea) şi o singură sursă
(statul suveran). Astfel, în temeiul acestui principiu juridic specific ordinii juridice a Uniunii (ca
ordine juridică distinctă faţă de ordinea internaţională de drept), statele membre sunt entităţile
suverane şi nu Uniunea, deoarece doar ele au calitatea juridică originară şi suverană de a
atribui competenţe Uniunii (în tratatul de la Lisabona nu este folosită sintagma „drepturi
suverane" precum în jurisprudenţa CJCE): principiul atribuirii de competenţe, în ciuda finalităţii
sale integraţioniste, rămâne un principiu care întăreşte şi promovează principiul de drept
internaţional al suveranităţii statelor în mijlocul ordinii juridice a Uniunii.
Noul titlu V1 „Integrarea euro-atlantică", art. 1451 /Constituţia României, alin. 1 conţine o
referinţă expresă la scopul integraţionist al aderării României la UE (prin aderarea statului la
Uniune „se transferă unele atribuţii către instituţiile comunitare") însă în nici o parte a art. 1451
/Constituţie nu se specifică o „cedare de suveranitate", „cedare a exerciţiului suveranităţii", „un
transfer de atribuţii suverane", lucru ce ar contraveni flagrant art. 1/Constituţie ce instituie
caracterul suveran al statului român. Chiar dacă, în virtutea aderării României la UE, prevederile
tratatelor constitutive ale UE şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu vor avea
prioritate faţă de prevederile contrarii din legea naţională, lucru care conferă specificitate dar şi o
certă latură supranaţională ordinii juridice a Uniunii, nu trebuie să considerăm acest lucru ca o
afectare a suveranităţii statului membru respectiv (în plus, art. 1451 /Constituţie, alin. 1 prevede
că un alt scop al aderării statului român la Uniune este „exercitarea în comun cu celelalte state
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membre a competenţelor prevăzute de aceste tratate", ceea ce înseamnă că, în cadrul Uniunii, la
nivel european de guvernare politică dar şi în ceea ce priveşte ordinea juridică comunitară, statele
membre sunt cele care exercită competenţele cedate instituţiilor UE, tocmai prin intermediul acestor
instituţii.
Această prevedere din Constituţia României este menită a întări ideea unei strânse legături
juridice dintre două principii juridice aparent opuse (principiul suveranităţii şi principiul atribuirii
de competenţe), menite să protejeze statele inclusiv în cadrul ordinii de drept comunitar, dar şi a
unei interconectări între ordinea de drept naţională a statelor membre şi ordinea de drept comunitar.
Nu trebuie să stabilim ierarhii forţate, artificiale între cele două principii juridice, întrucât: ambele
sunt expresii ale voinţelor libere a statelor membre UE; ambele reglementează ordinea juridică
comunitară (din punctul de vedere al viziunii internaţionaliste, prezentate aici); ambele nu au
caracter absolut, fiind limitate prin voinţa liberă a statelor (de a ceda atribuţii Uniunii); ambele
vizează statele membre UE, state care au şi calitatea de subiecte de drept internaţional, atât în
ordinea de drept internaţional cât şi în cea de drept comunitar, după părerea noastră,
deoarece nu au atribuit Uniunii toate competenţele, nici competenţe specifice în acest domeniu
(al reprezentării lor de către Uniune pe plan extern).
Această relaţie unică şi complexă dintre cele două principii juridice dar şi dintre cele două
ordini de drept (naţională şi comunitară) nu poate fi extinsă însă în favoarea ordinii de drept
comunitare şi a principiilor sale juridice (inclusiv a principiului atribuirii de competenţe), în ceea
ce priveşte raportul său cu ordinea internaţională de drept.
Astfel, Uniunea trebuie să respecte principiul suveranităţii (dar nu şi pe cel al atribuirii de
competenţe, care rămâne unul specific ordinii juridice comunitare) în raport cu „restul
comunităţii internaţionale” (deci, cu toate categoriile de state terţe), potrivit art.2, alin.5/TUE, în
modificarea tratatului de la Lisabona. Acest lucru, în opinia noastră, nu trebuie interpretat ca
excluzând o obligaţie implicită pentru Uniune de a respecta suveranitatea statelor membre (obligaţie
dedusă din prevederile art. 1/TUE, art.3.a şi art. 3.b/TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona).
Teoria competenţelor atribuite Uniunii nu trebuie văzută ca o afectare a caracterului indivizibil,
inalienabil şi unic al suveranităţii (întrucât nicăieri în textul tratatului de la Lisabona, dar nici în
Constituţia României ca stat membru UE nu se foloseşte sintagma de „cedare/transfer de drepturi
suverane” or „a exerciţiului suveranităţii”), dar şi din considerentele pe care le-am expus mai sus.
Trebuie însă menţionat că, potrivit tezei internaţionaliste pe care o susţinem aici, în raport cu
normele de drept internaţional (deci şi în raport cu ius cogens sau principiile fundamentale de drept
internaţional), normele juridice comunitare cu valoare obligatorie nu au prioritate, nici aplicabilitate
directă şi imediată precum în cazul dispoziţiilor contrarii din legile naţionale ale statelor membre.
Or, unul din principiile de ius cogens în ordinea internaţională de drept este tocmai principiul
suveranităţii statelor.
Orice stat membru ONU şi semnatar al Cartei ONU se poate prevala în mod valabil de
principiul suveranităţii şi poate susţine juridic caracterul său de stat suveran, chiar şi în
relaţia sa juridică cu UE ca entitate integraţionistă (deoarece UE nu este un stat, nu are caracter
suveran, nu este subiect originar de drept internaţional precum statul; este o creaţie a statelor, deci o
manifestare liberă a suveranităţii statelor, creatoare de efecte juridice în plan internaţional). Mai
mult, datorită caracterului de ius cogens pe care îl are principiul suveranităţii în planul dreptului
internaţional, orice stat membru UE poate invoca valabil prioritatea acestui principiu
fundamental de drept în raport cu orice alt principiu juridic, inclusiv cele de drept comunitar
(principiul atribuirii de competenţe; principiul subsidiarităţii; principiul proporţionalităţii).
2. Principiul cooperării loiale, din perspectiva
principiului cooperării internaţionale, ca ius cogens
Un alt principiu pe care îl considerăm de drept comunitar (deoarece este consacrat prin
tratatul de la Lisabona, care va fi un act juridic fundamental pentru întreaga ordine juridică
comunitară, ca şi tratatele pe care le modifică) şi de care CJCE trebuie să ţină cont în jurisprudenţa
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sa viitoare (bazată pe tratatul de la Lisabona, dacă acesta va intra în vigoare) este principiul
cooperării loiale dintre statele membre şi Uniune.
Acest principiu juridic specific sistemului politic UE poate fi interpretat, conform viziunii
internaţionaliste pe care o susţinem aici, înainte de toate ca o extensie juridică, în planul regional
european, a principiului cooperării între state (principiu de drept internaţional).
Nu este vorba numai de o extensie juridică şi de o implementare a principiului cooperării
internaţionale în ordinea de drept comunitar, ci şi de o transformare, de o adaptare a acestui
principiu conform specificităţii ordinii juridice comunitare.
Potrivit Cartei ONU, pe plan juridic internaţional statele membre ONU se angajează să
acţioneze atât împreună cât şi separat, în cooperare cu Organizaţia, pentru a asigura între naţiuni
relaţii paşnice şi prieteneşti. Consacrarea juridică a principiului cooperării internaţionale s-a făcut şi
într-un alt instrument juridic de mare importanţă pentru ordinea de drept internaţional, anume
„Declaraţia asupra principiilor de drept internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între
state” din 1970.
Natura juridică a principiului cooperării internaţionale este una imperativă şi
universal valabilă, acesta fiind recunoscut de statele membre ONU ca făcând parte din corpul
normelor de ius cogens, ca fiind unul dintre cele mai importante principii ale Cartei ONU (cf. Doc.
A/Ac.125/L.53/Add.2, din 1967). Conform rezoluţiei 1815/XVII, acest principiu presupune
„obligaţia tuturor statelor de a coopera unele cu altele în conformitate cu Carta ONU”. Tot în cadrul
Declaraţiei se instituie obligaţia juridică a statelor de a coopera în relaţiile internaţionale „în
conformitate cu principiile egalităţii suverane şi neamestecului în treburile interne”. Doctrina
consideră acest principiu ca fiind unul de sinteză, presupunând respectarea de către toate statele, a
tuturor celorlalte principii de ius cogens şi în special, a principiului suveranităţii. Statele intră, pe
planul dreptului internaţional, în relaţii cu alte state, în calitate de entităţi suverane, de subiecte
originare şi suverane de drept internaţional. Numai cu condiţia respectării reciproce a suveranităţii
se poate realiza conţinutul juridic al principiului cooperării internaţionale.
Pe planul dreptului internaţional, statele au obligaţia de a coopera unele cu altele, în domenii
variate ale relaţiilor internaţionale, indiferent de sistemele lor politice, economice şi sociale.
În Actul Final al CSCE, de la Helsinki/1975, prin care se stabileşte un decalog al
principiilor de drept internaţional, principiul cooperării internaţionale, consacrat prin Carta ONU şi
prin Declaraţia AG-ONU din 14.oct.1970 (adoptată prin rezoluţia 2625) este confirmat; de
asemenea, el apare şi în Carta de la Paris pentru o Nouă Europă/ 1990, semnatarii Cartei angajânduse solemn să respecte pe deplin cele zece principii ale Actului Final de la Helsinki, afirmând
totodată, că aceste principii constituie baza relaţiilor dintre ele, dar şi faptul că ele li se aplică
în mod egal şi fără rezerve, fiecare principiu fiind interpretat ţinând seama de celălalt.
Statele au obligaţia de a coopera între ele, din perspectiva dreptului internaţional, pentru a
îndeplini anumite obiective precum: menţinerea păcii, a securităţii internaţionale şi a bunăstării
generale a naţiunilor; eliminarea discriminării rasiale şi a intoleranţei religioase sub toate formele;
înfăptuirea drepturilor fundamentale pentru toţi; desfăşurarea relaţiilor internaţionale în domeniile
economic, social, cultural, tehnic şi comercial, conform principiilor egalităţii suverane şi al
neintervenţiei; obligaţia statelor membre ONU de a coopera, împreună şi individual, cu ONU,
conform prevederilor incidente din Cartă.
Cap. I, art. 1/Carta ONU, paragr. 2 enunţă în mod expres printre scopurile ONU,
cooperarea internaţională („dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe
respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele
însele”. Coroborat cu art. 2, paragr. 1/Cartă, Organizaţia Naţiunilor Unite şi statele membre (deci,
în cazul de faţă, inclusiv statele membre UE, care au calitatea de membru ONU) trebuie să
acţioneze conform principiilor de drept internaţional menţionate în paragrafele ulterioare, pentru a
îndeplini scopurile de la art. 1/Cartă (inclusiv scopul enunţat la art. 1, paragr. 3 - „realizarea
cooperării internaţionale în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social,
cultural sau umanitar, în promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie)”.
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Art. 2, paragr.1/Carta ONU menţionează expres drept fundament juridic al Organizaţiei,
principiul egalităţii suverane a tuturor membrilor ei. Deci, atunci când privim principiul juridic al
cooperării internaţionale, a cărui extensie juridică modificată (principiul cooperării loiale) o
regăsim pe planul juridic comunitar, trebuie să îl privim obligatoriu din perspectiva art. 2,
paragr.1/Carta ONU. Principiul cooperării internaţionale, ca şi extensia sa juridică comunitară nu
pot exclude conectarea la principiul suveranităţii şi la cel al egalităţii între state.
Nu este admisibilă o interpretare restrictivă, derogatorie de la aceste principii de ius cogens
în ceea ce priveşte ordinea juridică comunitară şi principiile sale juridice (inclusiv principiul
cooperării loiale, enunţat în art. 3.a, alin.3/TUE, în modificarea operată de tratatul de la Lisabona).
În cap. VIII („Acorduri regionale”), art. 52/Carta ONU, statele membre ONU au libertatea de a
încheia acorduri regionale sau de a crea organisme regionale „destinate a se ocupa cu problemele
privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale care sunt susceptibile de acţiuni cu caracter
regional”, însă trebuie să respecte condiţia expresă a compatibilităţii acestor organisme ori acorduri
cu scopurile şi principiile Cartei ONU.
Altfel spus, tratatul de la Lisabona şi tratatele pe care le modifică, dar şi organismele pe care
statele le înfiinţează (Comunitatea Europeană; Uniunea Europeană) au caracter regional (sunt
europene) dar nu pot face abstracţie de art. 52/Carta ONU, în temeiul statutului juridic de „membru
ONU” pe care îl au toate statele membre UE, trebuind ca ele (tratatele şi organismele create) să nu
contravină nici scopurilor (art. 1/Cartă), nici principiilor (art. 2/Cartă) enunţate în Carta
ONU. Prin urmare, principiile de drept comunitar (nu doar cele enunţate în art. 3.a, art. 3.b/TUE în
modificarea tratatului de la Lisabona) trebuie să fie compatibile cu art. 1 şi 3/Carta ONU, să fie în
spiritul şi în litera principiilor şi scopurilor ONU.
Înainte de toate, trebuie menţionat faptul că, în sistemul juridic ONU principiul egalităţii
suverane a tuturor statelor membre ONU reprezintă fundamentul juridic al ONU şi este cel dintâi
principiu juridic menţionat (art. 2, alin. 1/Cartă): prin urmare, înainte de a fi considerat o extensie
juridică a principiului cooperării internaţionale, trebuie respectată cerinţa conformităţii
obligatorii a principiului cooperării loiale (art. 3.a, alin. 3/TUE) dintre statele membre UE şi
Uniune, cu principiul egalităţii suverane a tuturor statelor (art. 52/Carta ONU).
Potrivit art. 2/TUE, în modificarea operată prin tratatul de la Lisabona, „Uniunea urmăreşte
să promoveze pacea …” (alin. 1), iar în relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea
desfăşoară misiuni având ca obiect „contribuţia sa la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a
planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, precum şi la respectarea strictă şi
dezvoltarea dreptului internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei ONU” (alin. 5). Or, ar fi
absurdă o interpretare potrivit căreia Uniunea nu ar ţine cont de calitatea de „stat membru
ONU” a statelor membre UE şi nu ar respecta dreptul internaţional şi principiile Cartei ONU
în relaţiile cu statele sale membre (excluderea oricăror relaţii de drept internaţional dintre Uniune
şi statele sale membre nu doar că ar contraveni principiului suveranităţii şi egalităţii ca principiu
pe care se întemeiază întreaga Cartă ONU, sau calităţii de state membre ONU, dar ar fi şi o negare
a caracterului coordonator al dreptului internaţional în ansamblu, „spart” în profunzime prin
ordinea juridică comunitară, o negare a calităţii de a fi în continuare subiecte originare, depline,
suverane, de drept internaţional pentru statele membre UE).
Ar însemna totodată, să considerăm Uniunea ca o federaţie, între ea şi statele membre
(devenite adevărate state federate) fiind doar relaţii de drept constituţional şi nu de drept
internaţional. Or, acest lucru nu se verifică în realitate, întrucât Uniunea nu a ajuns în faza sa
federativă, neputând fi asimilată unei federaţii de state europene ce şi-au pierdut calitatea de
subiecte de drept internaţional, Uniunea neavând nici o „constituţie” la baza sa. Uniunea rămâne
bazată pe un acord regional interstatal, în sensul art. 52/Carta ONU, fiind obligată să respecte
dreptul internaţional atât în raporturile cu statele terţe (alin.5, art.2/TUE) dar şi în raporturile cu
statele membre (interpretarea art. 3a şi 3b/TUE în lumina art. 52/Carta ONU dar şi a art. 2, alin
1/Cartă).
Importanţa principiului cooperării internaţionale este subliniată în Carta ONU printr-un
capitol (IX) închinat exclusiv. Astfel, în temeiul art.56/Cartă, toate statele membre ONU (obligaţie
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valabilă şi pentru statele membre UE care au calitatea de state membre ONU) au obligaţia de a
întreprinde acţiuni în comun şi separat, în cooperare cu Organizaţia, pentru a realiza scopurile
enunţate la art. 55/Cartă (scopuri ce ţin de principiul cooperării internaţionale). Această obligaţie
juridică generală (pe temeiul cap. IX/Cartă) trebuie conectată la ordinea juridică comunitară, în
ciuda specificităţii sale şi a caracterului său regional a acesteia din urmă.
Art.56/Carta ONU obligă în mod expres statele membre ONU (indiferent de calitatea lor de
membre în alte organizaţii internaţionale de cooperare sau de integrare, ori de părţi la acorduri
regionale) să întreprindă acţiuni (colective sau în mod individual) în cooperare cu ONU pentru a
concretiza scopurile legate de principiul cooperării internaţionale (art. 55/Cartă). Principiul
cooperării loiale dintre statele membre UE şi Uniune nu poate să excludă, pe plan juridic comunitar
şi pe planul dreptului internaţional (între care există, în opinia noastră, o strânsă legătură şi nu o
relaţie de autonomie exacerbată), asumarea de către statele membre UE a obligaţiilor generale pe
care le au în virtutea Cartei ONU (art.56, în cazul de faţă), chiar dacă acest principiu are un caracter
de integrare şi este menit a fi aplicabil într-un sistem juridic şi politic original precum cel al UE.
De altfel, în cap. XVI, art. 103/Carta ONU se soluţionează în mod expres un posibil conflict
între obligaţiile pe care statele membre UE le au în temeiul calităţii lor de state membre ONU şi
obligaţiile decurgând din alte tratate (deci, şi cele decurgând din tratatul de la Lisabona şi din
tratatele pe care le modifică acesta): conform art. 103/Carta ONU, „în caz de conflict între
obligaţiile Membrilor Naţiunilor Unite decurgând din prezenta Cartă şi obligaţiile lor decurgând din
orice alt acord internaţional, vor prevala obligaţiile decurgând din prezenta Cartă” (lucru normal,
deoarece Carta instituie principiile de ius cogens în art. 2, fundament juridic pentru întregul drept
internaţional contemporan). Prin urmare, art. 3.a şi 3.b din TUE, în modificarea operată prin tratatul
de la Lisabona, nu pot fi interpretate ca derogări, limitări sau negări ale principiilor
fundamentale de drept internaţional (principii înscrise în art. 2/Carta ONU), nici ca derogări de
la scopurile ONU enunţate în art. 1 din Cartă, în virtutea cărora statele membre ONU (inclusiv
statele membre UE care au şi această calitate) îşi asumă obligaţii juridice, conform Cartei ONU.
Nu considerăm că ordinea juridică comunitară este în ansamblul său, o excepţie de la
dreptul internaţional, o „derogare regională”, că autonomia sa ar exclude definitiv şi în mod
substanţial obligaţia ca statele membre UE să respecte principiile de ius cogens şi să îşi
îndeplinească obligaţiile (legate de respectarea acestor principii de drept internaţional) care le
revin în calitate de membre ONU. Calitatea de stat membru ONU, pe care o au toate statele
membre UE nu doar că nu poate fi omisă în raporturile de drept comunitar dintre state şi Uniune dar
ea completează şi prevalează asupra calităţii de stat membru UE. În virtutea art. 103/Carta ONU,
obligaţiile pe care statele membre ONU şi le asumă (pe plan internaţional, în temeiul Cartei ONU)
prevalează asupra obligaţiilor pe care statele şi le asumă prin oricare alt acord internaţional
(indiferent că este unul instituind o ordine juridică de integrare regională şi o entitate originală
precum UE). Este absurd să se susţină că Uniunea ar avea doar obligaţia de „a respecta strict” (cf.
art. 2, alin. 5/TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona) dreptul internaţional însă doar în raport
cu „restul comunităţii internaţionale” şi nu cu statele sale membre (ar însemna să limităm nepermis
sfera de aplicare a dreptului internaţional, excluzând acordul regional care a dat naştere UE şi să
negăm caracterul suveran al statelor membre UE dar şi caracterul prioritar al obligaţiilor lor
asumate prin Carta ONU, document juridic obligatoriu pentru toate statele membre ONU şi reper
juridic fundamental pentru acestea). Tratatul de la Lisabona nu este, în această perspectivă, decât un
acord regional, cu aplicabilitate teritorială limitată, faţă de Carta ONU, document juridic universal.
În plus, conţinutul juridic al tratatului de la Lisabona, deşi este unul specific, cu o accentuată latură
de integrare, nu poate exclude dreptul internaţional, prioritatea principiilor de drept internaţional în
raport cu cele de drept regional, dar şi interpretarea şi aplicarea lor cu respectarea ius cogens. De
altfel, însuşi tratatul de la Lisabona şi tratatele pe care le modifică reprezintă expresii juridice
ale cooperării internaţionale. Tratatul de la Lisabona pune bazele unui Uniuni reformate, ca o
asociaţie de state în care cooperarea interguvernamentală continuă să fie una din metodele de
formare şi de funcţionare ale Uniunii (PESC, PSAC, energie, de exemplu).
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În plus, în cadrul Uniunii, statele membre se pot angaja într-o serie de forme specifice de
cooperare interstatală (cooperarea întărită; cooperarea structurată permanentă), care confirmă
aplicabilitatea regională a principiului cooperării internaţionale.
Dat fiind faptul că obligaţia juridică a statelor de a coopera între ele are un caracter
universal (se aplică tuturor statelor, nu doar statelor membre ONU) tocmai datorită caracterului
imperativ şi universal aplicabil al principiului cooperării internaţionale (lucru recunoscut şi în
Declaraţia din 1970, a AG-ONU, referitoare la principiile de drept internaţional privind relaţiile
prieteneşti şi cooperarea între state), trebuie recunoscută implicit şi valabilitatea acestei obligaţii
juridice în ordinea juridică comunitară, pe un dublu plan: în relaţiile dintre statele membre UE, în
cadrul Uniunii; în relaţiile dintre Uniune şi statele membre UE (ambele părţi fiind subiecte de drept
internaţional).
Ordinea juridică comunitară nu elimină raporturile de drept internaţional dintre statele
membre UE şi Uniune, tocmai fiindcă Uniunea nu este o federaţie şi statele membre UE nu pot fi
reduse la state federate. Prin urmare, nu doar că există o strânsă conexiune juridică între toate
principiile de drept comunitar (art. 3.a, 3.b/TUE) şi principiile de drept internaţional dar (în
ceea ce priveşte cazul concret al principiului cooperării internaţionale, acesta trebuie
considerat ca având prioritate, în calitate de ius cogens în raport cu un principiu juridic
derivat, secundar, cu aplicabilitate teritorială limitată: principiul cooperării loiale între
statele membre şi Uniune). Compatibilitatea tratatului de la Lisabona şi a tratatelor modificate de
acesta cu normele de drept internaţional şi cu principiile Cartei ONU este deci, o condiţie ce
priveşte toate statele membre UE care le-au semnat şi care au consacrat în textul lor principiul
cooperării loiale.
În al doilea rând, trebuie ţinut cont în interpretarea principiului cooperării loiale dintre
statele membre UE şi Uniune, ca principiu derivat din principiul de drept internaţional, al cooperării
internaţionale, de faptul că toate principiile de ius cogens trebuie interpretate în strânsă legătură
unele cu altele, ca un ansamblu unitar; de aceea, principiul cooperării loiale nu doar că trebuie
interpretat în lumina principiului cooperării intenţionale dar şi al principiului suveranităţii şi
egalităţii dintre state ori al principiului avantajului reciproc, din dreptul internaţional contemporan.
O autentică colaborare între state, indiferent de cadrul cooperării (la nivel regional, subregional, internaţional), după cum se sublinia în doctrină, nu poate fi concepută decât cu respectarea
principiului egalităţii suverane (enunţat expres, de art. 2/Carta ONU), principiu pe care tratatul de la
Lisabona însă nu îl menţionează.
În rezoluţia 2625 (XXV) a AG-ONU (Declaraţia asupra principiilor dreptului internaţional
privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre state, conform Cartei Naţiunilor Unite) din 1970,
se precizează că „respectarea riguroasă a principiilor dreptului internaţional privind relaţiile
prieteneşti şi cooperarea între state şi îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate de state,
în conformitate cu Carta, este de cea mai mare importanţă pentru menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale şi pentru realizarea celorlalte obiective ale Naţiunilor Unite”. În cadrul ”Îndatoririi
statelor de a coopera unele cu altele conform Cartei”, printre altele, se precizează că „statele trebuie
să se conducă, în relaţiile lor internaţionale în domeniile economic, social, cultural, tehnic şi
comercial, în conformitate cu principiile egalităţii suverane şi neintervenţiei”. Textul Declaraţiei
din 1970, în afară de afirmarea expresă a caracterului interdependent al principiilor de ius cogens,
recunoaşte caracterul juridic de „principiu fundamental de drept internaţional” pentru toate
principiile înscrise în art. 2 din Carta ONU.
Consecinţa proclamării unui astfel de caracter juridic creează o dublă obligaţie pentru
toate statele (nu doar pentru statele membre ONU): de a se inspira din aceste principii în conduita
lor internaţională¸ de a-şi dezvolta relaţiile lor reciproce pe baza respectării riguroase a acestor
principii. Prin urmare, înfiinţarea, reforma şi funcţionarea cotidiană a Uniunii Europene, inclusiv în
ceea ce priveşte raportul său cu statele membre, trebuie să ţină cont de dubla obligaţie juridică a
statelor membre UE, de mai sus. Uniunea Europeană trebuie considerată ca fiind o entitate bazată
pe norme de drept internaţional specifice (în raport cu norma generală privind obligaţia statelor de a
coopera, conţinută în Carta ONU): tratatele comunitare şi modificatoare.
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Art. 3.a/TUE, în modificarea operată prin tratatul de la Lisabona, precizează în paragr. 3
conţinutul juridic al principiului cooperării loiale: astfel, Uniunea şi statele membre au obligaţia
de a se respecta şi de a se ajuta reciproc în îndeplinirea misiunilor decurgând din tratate; obligaţia
statelor membre de a adopta orice măsură generală sau specială pentru a asigura îndeplinirea
obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii; obligaţia statelor
membre de a facilita îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale; obligaţia statelor membre de a se
abţine de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. Deşi acest
principiu juridic specific ordinii de drept comunitar are la bază practic, patru obligaţii juridice ale
statelor membre şi o obligaţie juridică impusă Uniunii, el trebuie privit şi în lumina paragr. 2 din
art. 3.a/TUE, care enumeră o serie de obligaţii juridice exprese pentru Uniune, instituindu-se deci,
un echilibru între obligaţiile Uniunii şi cele ale statelor membre, în raporturile dintre UE şi acestea.
S-ar putea spune că principiul cooperării internaţionale pe care l-am analizat mai sus, nu
este legat şi nici nu generează în ordinea juridică comunitară vreun „principiu al cooperării loiale
dintre Uniune şi statele membre”, că nu se poate considera ca ultimul principiu să fie unul derivat
dintr-un principiu de drept internaţional, deoarece între ordinea de drept comunitar şi cea de drept
internaţional nu se poate stabili nici o conexiune, ambele fiind distincte, autonome (o ipoteză
separaţionistă, dihotomică). Departe de a fi extensia juridică a principiului cooperării internaţionale
în planul juridic comunitar, principiul cooperării loiale ar fi, în această ipoteză, un principiu
specific tocmai pentru că nu este unul interstatal. Aşa cum precizează paragr. 3, din art. 3.a/TUE în
modificarea tratatului de la Lisabona, „în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele
membre se respectă şi se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate”. Din
această formulare reiese ne-echivoc faptul că este vorba de un principiu juridic reglementând un
raport juridic mixt, original: între statele membre UE şi o entitate originală (numită „Uniune
Europeană”, care nu poate fi asimilată complet unei organizaţii internaţionale interguvernamentale).
Prin urmare, statele membre UE nu ar avea de ce să se raporteze la principiul cooperării
internaţionale (ca principiu interstatal), din moment ce tratatul de la Lisabona (art. 3.a, alin. 3/TUE)
instituie un principiu juridic distinct (fiind mixt, unionalo - multistatal).
Apreciem că acest punct de vedere este unul eronat, deoarece respingem ab initio teoria
unei autonomii absolute, exacerbate, a ordinii juridice comunitare în raport cu dreptul
internaţional; respingem totodată, ideea că statele membre UE, prin încheierea tratatului de la
Lisabona ar putea să facă abstracţie total şi definitiv, în relaţiile dintre ele şi Uniune, dar şi în
relaţiile dintre ele în cadrul Uniunii, de principiile de ius cogens, care le leagă indiferent de nivelul
de cooperare şi de cadrul de acţiune, atâta vreme cât au calitatea de state suverane şi sunt subiecte
de drept internaţional. În mod reciproc, Uniunea, la fel ca şi statele membre, trebuie să respecte
dreptul internaţional (în cazul de faţă, raportat la principiul cooperării loiale, trebuind să respecte şi
principiul cooperării internaţionale) din moment ce are personalitate juridică prin tratatul de la
Lisabona şi este un subiect de drept internaţional.
Deşi principiul cooperării internaţionale, aşa cum este formulat în Carta ONU şi reluat în
numeroase alte documente internaţionale juridice, este în esenţă un principiu interstatal
(traducându-se în obligaţia dar şi în dreptul statelor de a coopera unele cu altele în relaţiile
internaţionale), considerăm că orice alt subiect internaţional (organizaţiile internaţionale
interguvernamentale, dar şi Uniunea, ca subiecte derivate de drept internaţional) are obligaţia de a
respecta principiile de ius cogens şi de a se raporta la ele în orice acţiune a lor, tocmai pentru că
sunt creaţii ale statelor şi rămân dependente de voinţa lor juridică.
Caracterul juridic comunitar (limitat, specific, în raport cu principiul cooperării
internaţionale) al principiului cooperării loiale reiese cu claritate din art. 3.a, alin. 3/TUE în
modificarea operată prin tratatul de la Lisabona: este vorba de o sferă de aplicabilitate circumscrisă
„îndeplinirii misiunilor decurgând din tratate”, un principiu juridic presupunând „îndeplinirea
obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii”.
Dimensiunea juridică a loialităţii, reieşind din cooperarea dintre statele membre şi Uniune
presupune un conţinut juridic bogat: obligaţia de respect şi de ajutor reciproc între Uniune şi statele
membre în îndeplinirea misiunilor ce decurg din tratat; facilitarea, de către statele membre, a
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îndeplinirii, de către Uniune, a misiunii sale şi obligaţia lor de a se abţine de la orice măsură care
ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii; obligaţia statelor membre de a adopta orice
măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor decurgând din tratate sau
rezultând din actele instituţiilor Uniunii.
Prin urmare, având în vedere acest conţinut juridic al principiului cooperării loiale dintre
statele membre şi Uniune reiese în ansamblu, un caracter constrângător (pentru statele membre,
în special, care au o serie de obligaţii concrete, decurgând din acest principiu în relaţia lor cu
Uniunea dar şi unele faţă de celelalte, pe planul juridic comunitar), dar care nu poate fi
prioritar, în opinia noastră, în raport cu principiul cooperării internaţionale, ca ius cogens.
Este de aceea, nevoie de o armonizare permanentă a acţiunii statelor membre UE şi a Uniunii, pe
planul juridic comunitar, cu acest principiu de ius cogens, care nu poate suferi nici un fel de
derogări, inclusiv prin aplicarea principiului cooperării loiale în ordinea de drept comunitar.
Astfel, se poate spune, într-o viziune a României, că Uniunea şi statele membre, într-o
coroborare a art. 2/Carta ONU (enunţând principiile de ius cogens) cu art. 3.a, alin. 3/TUE în
modificarea operată prin tratatul de la Lisabona, au obligaţia de a se respecta şi de a se ajuta
reciproc în îndeplinirea misiunilor decurgând din tratate, doar dacă aceste „misiuni” nu încalcă
principiile de ius cogens consacrate prin Carta ONU (cerinţa conformităţii obligatorii a
tratatelor comunitare şi modificatoare, care rămân acte de drept internaţional în ciuda specificităţii
lor, cu Carta ONU şi principiile fundamentale de drept internaţional). În al doilea rând, conform
acestei viziuni, statele membre pot adopta orice măsură generală sau specială pentru asigurarea
îndeplinirii obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii, doar
dacă aceste măsuri, indiferent de caracterul lor, respectă principiile de ius cogens din dreptul
internaţional (în temeiul calităţii de subiecte de drept internaţional, suverane şi originare pe care o
au statele membre). În al treilea rând, este imperativ (în opinia noastră, tocmai datorită caracterului
obligatoriu şi universal valabil pe care îl au principiile de ius cogens, deci indiferent de ordinea
juridică la care sunt raportate) ca statele membre UE, atunci când îşi îndeplinesc alte două obligaţii
juridice (în temeiul art. 3.a, alin. 3/TUE) respectiv facilitarea îndeplinirii de către Uniune a misiunii
sale şi abţinerea de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii, să
respecte principiile de ius cogens, în ansamblul lor, nu doar principiul cooperării
internaţionale.
3. Compatibilitatea dintre principiul suveranităţii
statelor şi principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii,
conform prevederilor din tratatul de la Lisabona
Art. 3.b, alin. 3/TUE, în formularea tratatului de la Lisabona consacră încă un principiu de
drept comunitar (ca şi alin. 4 din acelaşi articol, referitor la principiul proporţionalităţii):
subsidiaritatea. Acesta este un principiu de inspiraţie federală (deoarece permite o intervenţie
condiţionată a Uniunii, în sensul de realiza la nivelul european o acţiune ale cărei obiective nu pot fi
realizate satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local).
Subsidiaritatea este un principiu de drept comunitar strâns legat de problema deficitului democratic
al Uniunii, pe care încearcă să-l reducă printr-o strictă delimitare a competenţelor între Uniune şi
statele membre; pentru evitarea exceselor birocraţiei europene dar şi pentru a urmări îndeplinirea
obiectivului Uniunii, de „luare a deciziilor la un nivel cât mai aproape de cetăţeanul european”.
Preluând definiţia subsidiarităţii din tratatul de la Maastricht, art. 3.b, alin. 3/TUE, în
modificarea tratatului de la Lisabona, interzice aplicarea acestui principiu domeniilor ce sunt în
competenţa exclusivă a UE (evitându-se astfel, a sepune în pericol acquis-ul comunitar). Doar în
domeniile în care există o atribuire parţială de competenţe către UE (competenţe partajate
între statele membre şi Uniune), se va putea aplica acest principiu.
O altă contribuţie a tratatului de la Lisabona în scopul întăririi controlului democratic al
aplicării acestui principiu, constă în atribuţia parlamentelor naţionale de a asigura respectarea sa, în
condiţiile procedurale menţionate în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi
proporţionalităţii, anexat tratatului de la Lisabona.
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Potrivit alin. 4 din art. 3.b/TUE, în modificarea operată de tratatul de la Lisabona, în
temeiul unui alt principiu de drept comunitar (complementar cu principiul subsidiarităţii), anume
proporţionalitatea, acţiunea Uniunea nu trebuie să depăşească, atât în forma sa dar şi în conţinut,
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
Or, din perspectiva principiului suveranităţii statelor, ca principiu de drept internaţional
aflat în strânsă legătură cu alte principii fundamentale de drept internaţional (în special, neamestecul
în treburile interne ale statelor), aceste două principii juridice „de integrare” specifice unei ordini
de drept „autonome, distincte, noi” (aşa cum o caracterizează CJCE în jurisprudenţa sa),
subsidiaritatea şi proporţionalitatea reprezintă în mod clar limitări, la nivel regional (pentru
statele membre UE) ale conţinutului său juridic.
Doctrina de drept internaţional avertizează însă că nu trebuie conferită o valoare absolută
principiilor de drept internaţional (suveranitatea statelor), deoarece suveranitatea statului nu
exclude ci, dimpotrivă, este compatibilă cu asumarea de obligaţii internaţionale şi cu datoria
fiecărui stat de a îndeplini cu bună-credinţă obligaţii asumate în mod liber prin tratate
internaţionale. Din acest punct de vedere, încheierea tratatului de la Lisabona de către statele
membre UE reprezintă tocmai o manifestare a voinţei lor suverane, liber exprimată. Însă acest tratat
are un caracter juridic special, integraţionist, deoarece, dincolo de obligaţiile contractuale ale
statelor, acestea se angajează să creeze o Uniune prin atribuire de competenţe şi o ordine
juridică nouă, autonomă. În acest context, al participării statelor semnatare la formarea unei
entităţi juridice originale, cu o clară latură de integrare, trebuie analizat raportul dintre
principiul suveranităţii statelor şi principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii care dau dreptul
Uniunii de a interveni în domenii care nu sunt de competenţa sa exclusivă (o condiţie expresă,
menită să protejeze realizările construcţiei comunitare, să nu pună în pericol integrarea europeană
săvârşită). Deşi este o intervenţie limitată, condiţionată, a Uniunii în raport cu statele, principiul
suveranităţii statelor, aşa cum este formulată în dreptul internaţional, este afectat şi limitat în
conţinutul său juridic, îndată ce îl raportăm la aceste două principii specifice unei ordini juridice de
integrare.
În primul rând, trebuie să avem în vedere toată analiza juridică efectuată mai sus în privinţa
compatibilităţii principiului atribuirii de competenţe, dar şi a principiului cooperării loiale, ca
principii de drept comunitar cu bază convenţională (art. 3.a, art.3.b/TUE, în modificarea tratatului
de la Lisabona) cu principiile fundamentale ale dreptului internaţional, în special cu principiul
egalităţii suverane a statelor. Aşa cum şi principiile de drept internaţional trebuie privite în
interdependenţă, ca un ansamblu unitar, afectarea sau limitarea unuia dintre ele ducând la
relativizarea întregului ansamblu, credem că acelaşi lucru este valabil (caracterul
interdependent) şi în ceea priveşte principiile de drept comunitar. Toate participă la realizarea
unei ordini juridice de integrare, noi, autonome prin raport cu dreptul internaţional şi cu dreptul
naţional din statele membre UE.
Limitarea unui astfel de principiu (indiferent de forma consacrării sale, pe cale
convenţională sau jurisprudenţială) duce la limitarea întregului corp de principii de drept
comunitar pe care se bazează ordinea de drept comunitar. De aceea, analiza referitoare la
chestiunea compatibilităţii dintre un principiu de ius cogens şi un principiu de drept comunitar
trebuie să fie soluţionată în sensul exprimării priorităţii ius cogens faţă de oricare principiu de
drept comunitar (deci şi faţă de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, specifice unei ordini
de drept integraţioniste).
Prin principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii, într-o ipoteză, nu ar fi afectat
principiul ca ius cogens, deoarece Uniunea intervine doar cu acordul statelor membre, doar în
domenii din sfera competenţelor partajate dintre Uniune şi statele membre (nu şi în domeniile
rezervate statelor membre) şi doar în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local; în
plus, aplicarea principiului subsidiarităţii se face doar sub controlul parlamentelor naţionale, aspect
menit să contracareze eventuala acuză de „lezare” sau de „relativizare” a principiului suveranităţii,
prin implicarea directă a unei instituţii politice naţionale deţinătoare de legitimitate democratică.
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POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Ina Raluca TOMESCU∗
La Politique européenne de sécurité et de défence, qui constitue le volet opérationnel militaire et civil de la
Politique étrangère de sécurité commune, est aujourd’hui l’un des domaines les plus dynamiques de la construction
européenne. Dans le cadre de la PESC, l'Union élabore une politique de sécurité commune, qui couvre l'ensemble des
questions relatives à sa sécurité, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait
conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi, sous réserve que les États membres adoptent
une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

Perioada de pace şi stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârşitul
secolului XX şi începutul secolului XXI se datorează existenţei Uniunii Europene. Ea este cea care
a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a
securităţii, întemeiată pe soluţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională
multilaterală prin intermediul unor instituţii comune1.
La nivel mondial încheierea războiului rece a determinat, cel puţin din punct de vedere
militar, trecerea la o lume unipolară, în care SUA deţin o poziţie dominantă, la foarte mare distanţă
de orice alt stat. Cu toate acestea, experienţa ultimilor ani a arătat că nici un stat, nici măcar o
superputere precum SUA, nu poate aborda problemele globale de securitate de unul singur.
În acest context, după 1990 şi, mai ales, după 1998, Uniunea Europeană a dat un nou impuls
eforturilor de întărire a securităţii şi de definire a dimensiunii de apărare la nivel european.
Dezvoltarea unei politici externe şi de securitate comune a inclus şi ideea definirii unei politici
comune de apărare, menţionată în mod explicit în Tratatul de la Amsterdam.
În prezent, Uniunea Europeană nu pare a fi ameninţată de conflicte de tip clasic, constând în
atacuri armate pe scară largă, în schimb o serie de alte ameninţări se profilează la orizont, fiecare
dintre ele fiind greu predictibile şi relativ difuze, ceea ce le face, într-un fel, mult mai greu de
contracarat2. Din punct de vedere european, trei dintre aceste ameninţări sunt de remarcat în mod
special:
- Terorismul internaţional, care reprezintă o ameninţare strategică, fiind legat de mişcări
religioase fundamentaliste care au cauze deosebit de complexe. Noul tip de terorism diferă de cel
din deceniile precedente deoarece pare a fi interesat de utilizarea violenţei nelimitate şi de
producerea de pierderi masive. O consecinţă a acestei abordări este interesul manifestat de
reprezentanţii acestui nou tip de terorism pentru armele de distrugere în masă.
- Proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă o altă importantă ameninţare
contemporană la adresa păcii şi securităţii ţărilor şi popoarelor. Până la începutul anilor ’90 tratatele
internaţionale şi controlul exporturilor strategice au determinat o limitare a răspândirii acestor arme,
dar în prezent are loc o diseminare periculoasă a acestora, mai ales în zona Orientului Mijlociu.
Răspândirea tehnologiei rachetelor purtătoare va amplifica instabilitatea şi va crea Europei o serie
de riscuri suplimentare. Riscurile deosebite determinate de acest tip de ameninţare rezidă în faptul
că prin intermediul armelor de distrugere în masă un grup terorist de mici dimensiuni poate provoca
pierderi care anterior nu puteau fi cauzate decât de armate ale unor state naţionale.
- Existenţa unor structuri statale slabe (failed states) şi amplificarea crimei organizate. În
unele părţi ale globului (Somalia, Liberia, Afganistan, Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi Muntenegru,
Kosovo etc) existenţa unor structuri statale slabe, conflictele civile şi accesul la arme au determinat
întărirea poziţiilor crimei organizate. Aceste situaţii sunt ameninţări la adresa securităţii, prin
sprijinirea traficului de droguri sau a celui de fiinţe umane. Multe din aceste ameninţări la adresa
∗
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securităţii Europei sunt localizate în Balcanii Occidentali sau Europa Răsăriteană, sau au drept căi
de acces Balcanii, Europa de Est şi Asia Centrală.
Astăzi, Europa este scena unor transformări de anvergură, în urma procesului de extindere a
Uniunii Europene. Departe de a fi un proces facil, realizarea proiectului unităţii europene a căpătat
vigoare, mai ales după impunerea Uniunii Europene ca organizaţie politico-economică, cele mai
importante progrese înregistrându-se în aceste domenii. Însă, numai cooperarea politică şi
economică nu pot asigura o comunitate de state viguroasă.
Prin urmare, Uniunea Europeană tinde să-şi dezvolte şi o componentă militară, care să-i
permită să-şi sporească rolul activ pe arena internaţională, îndeosebi în ceea ce priveşte prevenirea
crizelor şi conflictelor, a asigurării păcii şi stabilităţii, pe propriul continent, dar şi în lume.
Astfel, după anii ’90, a fost dezvoltată Politica de securitate europeană, în cadrul Uniunii
Europei Occidentale (UEO), NATO şi UE în scopul gestionării unor eventuale destabilizări în
Europa de Est.
La Summit-ul NATO de la Berlin (1996) s-a decis crearea unei Identităţi Europene de
Securitate şi Apărare, un “stâlp” european în cadrul NATO, ce permitea ţărilor europene să
acţioneze militar acolo unde NATO ar fi fost limitată. Mai mult, prin Tratatul de la Maastricht
(1992) se pun bazele Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC), baze aprofundate, în 1999,
prin Tratatul de la Amsterdam. Obiectivele comune ale PESC întăreau dorinţa şi voinţa UE de a
apăra interesele fundamentale şi independenţa Uniunii, de a întări securitatea Uniunii, de a păstra
pacea şi de a întări securitatea internaţională şi, nu în ultimul rând, de a consolida democraţia,
domnia legii şi respectarea drepturilor omului. Procesul decizional în cadrul PESC era astfel
îmbunătăţit, furnizându-se strategii comune în domenii unde statele membre aveau interese majore.
Misiunile de tip “Petersberg”, adoptate de UEO în scopul gestionării eventualelor
destabilizări din Europa, includ misiuni umanitare şi de salvare, de menţinere a păcii şi cele ale
forţelor combatante în gestionarea crizelor, inclusiv impunerea păcii3. Această formulare permite o
interpretare largă a misiunilor pe care UE poate să le întreprindă. În cursul anilor, misiunile PESA
au fost mai bine definite.
În septembrie 2001, Parlamentul european a elaborat o rezoluţie ce prevedea stabilirea unei
politici europene comune în materie de securitate şi de apărare, care includea şi misiunile de tip
“Petersberg”. S-a manifestat, însă, tendinţa de estompare a distincţiei dintre securitate şi apărare,
prin reafirmarea conceptului de apărare, în sensul apărării teritoriale, eliminându-se, în acest fel,
orice interpretare în sensul unei eventuale concurenţe cu NATO, care rămâne, după cum am afirmat
mai sus, fundamentul apărării colective. În asemenea condiţii, s-a simţit nevoia implementării unei
Politici Europene de Securitate şi Apărare (PESA) comune, care să permită UE să se afirme ca actor
major în politica internaţională. În acest sens, unele state membre au luat măsuri de restructurare a
forţelor armate şi de înzestrare cu echipamente adecvate, chiar comune, în perspectiva înfiinţării
unei Forţe de Reacţie Rapidă europeană, aşa cum s-a hotărât în cadrul consiliilor europene de la
Cologne şi Helsinki4.
Aici se afirmă faptul că o politică europeană comună în materie de securitate şi apărare nu
constituie un scop în sine, ci un instrument de politică externă al UE. Astfel, eventualele crize
trebuie soluţionate în primul rând prin mijloace civile, fără a se exclude, însă, utilizarea forţei
armate, atunci când mijloacele diplomatice şi-au atins limitele. Apelul la instrumentul militar
trebuie să se facă în acord cu principiile fondatoare ale UE şi cu constituţiile statelor membre,
precum şi cu principiile Cartei ONU sau ale OSCE. Mai mult, în conformitate cu dreptul
internaţional, utilizarea forţei armate necesită un mandat ad-hoc al Consiliului de Securitate al
ONU. În cazul absenţei mandatului, posibil din cauza unui blocaj în cadrul Consiliului de
Securitate, se consideră că Uniunea Europeană nu poate interveni militar, cu excepţia unor cazuri de
urgenţă, la apelul expres al secretarului general al Naţiunilor Unite.
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Mihai Ştefan Dinu, Cristian Băhnăreanu, Actualităţi şi perspective în Politica Europeană de Securitate şi Apărare,
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Tragicele evenimente de la 11 septembrie 2001 au influenţat şi modul de formulare a
răspunsului Uniunii Europene la astfel de ameninţări. În acest sens, Consiliul European de la Sevilla
(iunie 2002) a decis extinderea spectrului de misiuni Petersberg pentru a include şi combaterea
terorismului. În acelaşi timp, relaţia UE-NATO a căpătat o identitate instituţionalizată prin
adoptarea, în decembrie 2002, la Copenhega, a Acordurilor NATO-UE privind accesul UE la
mijloacele şi capabilităţile Alianţei, altele decât cele naţionale, în vederea derulării de operaţii sub
conducerea Uniunii. Cunoscute sub numele de Acordurile „Berlin +” acestea prevedeau:
- garantarea accesului UE la capacităţile de planificare NATO, în vederea derulării unei
operaţii;
- prezumţia de disponibilitate pentru UE a capacităţilor şi mijloacelor colective ale Alianţei
(inclusiv structurile de comandă şi control şi flota AWACS);
- identificarea opţiunilor europene de comandă pentru DSACEUR pe timpul derulării unei
operaţii UE cu recurs la mijloacele şi capacităţile NATO.
Încheierea acestor tipuri de aranjamente au permis lansarea, în martie 2003, a primei
operaţiuni militare a UE – Concordia (FYROM) şi, ulterior, a operaţiunii post-SFOR, Althea, în
Bosnia-Herţegovina (în decembrie 2004).
Proiectul de Constituţie europeană a indicat clar obiectivul de a ajunge la punerea în practică
a unei adevărate apărări comune europene. Astfel, sunt aduse cinci elemente de noutate importante
în sfera Politicii de Securitate şi Apărare Comune:
- extinderea misiunilor Petersberg;
- decizia înfiinţării unei Agenţii Europene privitoare la Armamente, Cercetare şi Capacităţi
Militare;
- aplicarea cooperării structurate (structured cooperation) la misiunile internaţionale;
- posibilitatea cooperării mai strânse (closer cooperation) a statelor Uniunii în sfera apărării
reciproce (mutual defence);
- introducerea unei clauze de solidaritate pentru cazurile producerii unor atacuri teroriste şi a
unor dezastre naturale sau produse de om.
Misiunile Petersberg au fost mai bine definite în tratatul constituţional. Astfel, Constituţia
anunţă că PESA trebuie să asigure „menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi întărirea securităţii
internaţionale”. Prin urmare, Constituţia adaugă celor trei misiuni Petersberg deja enunţate în
actualul tratat, patru misiuni ce nu trebuie totuşi interpretate ca noi competenţe, ci mai degrabă ca o
punere la punct a sarcinilor preexistente la Petersberg. Astfel, PESA include următoarele şapte
domenii: misiuni umanitare şi de evacuare; misiuni de menţinere a păcii; misiuni de forţe luptătoare
pentru gestionarea crizelor; misiuni de dezarmare (C); misiuni de consiliere şi asistenţă militară
(C); misiuni de prevenire a conflictelor (C); operaţiuni de stabilizare la finele conflictelor (C).
Tratatul constituţional precizează că toate misiunile pot să contribuie la lupta împotriva
terorismului. Se poate observa că noua abordare, centrată pe împletirea organică a utilizării
resurselor militare cu cele civile, reflectă mai bine misiunile de gestionare a crizelor efectiv
desfăşurate de către Uniunea Europeană în 2003 în Bosnia şi Herţegovina, Macedonia şi Republica
Democratică Congo. Un alt aspect de noutate îl reprezintă faptul că prin Constituţia Europeană se
prevede explicit posibilitatea participării Uniunii Europene la misiuni civile sau militare de
menţinere a păcii, prevenire a conflictelor şi întărire a securităţii internaţionale în afara graniţelor
Uniunii Europene, abordare care, la rândul său, este pe deplin consonantă cu conceptul strategic şi
iniţiativa UE privitoare la „Europa extinsă-noua vecinătate” (Wider Europe-New Neighbourhood).
În vederea eliminării deficienţelor identificate în planul operaţionalizării dimensiunii de
securitate şi apărare la nivelul UE, în iulie 2004 a fost adoptată decizia privind înfiinţarea Agenţiei
Europene de Apărare (EDA). Misiunile principale ale acestei structuri sunt legate de elaborarea şi
implementarea unei abordări globale asupra procesului de dezvoltare a capacităţilor de apărare şi
eficientizării sprijinului acordat statelor membre în materie de cerere şi ofertă, cu privire la
achiziţiile din domeniul apărării. În acest sens, EDA asigură cadrul pe termen lung pentru o politică
europeană coerentă în domeniul dezvoltării capacităţilor de apărare, cercetării şi armamentelor, în
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sensul unei abordări convergente a politicilor naţionale în domeniu. Totodată, EDA îşi propune
încurajarea iniţiativelor naţionale şi multinaţionale care răspund nevoilor PESA.
Spre deosebire de NATO, care nu face o distincţie între cazurile de agresiune armată şi
atacurile teroriste, Uniunea Europeană, prin proiectul de Tratat Constituţional face această diferenţă.
Cooperarea mai strânsă în domeniul apărării se aplică cazurilor de agresiune armată şi se supune
prevederilor Articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite, în vreme ce clauza de solidaritate devine
operaţională în cazul unor atentate teroriste şi calamităţi naturale sau produse de om. Mai exact,
clauza de solidaritate prevede mobilizarea tuturor resurselor Uniunii Europene, inclusiv a resurselor
militare, pentru:
- prevenirea ameninţărilor teroriste pe teritoriul Uniunii Europene;
- protejarea populaţiei şi a instituţiilor de atacurile teroriste;
- acordarea de asistenţă statelor membre pe teritoriul cărora a avut loc un atac terorist sau un
dezastru.
Trebuie reţinut faptul că potrivit proiectului Constituţiei Europene realizarea acţiunilor de
cooperare mai strânsă în domeniul apărării reciproce va implica colaborarea statelor membre UE
participante cu Alianţa Nord-Atlantică. Prevederea conţine însă şi o anumită doză de ambiguitate,
care reflectă existenţa unor păreri cel puţin nuanţate, dacă nu divergente, între pro-atlantici, proeuropeni şi neutri. În forma actuală, deciziile privind apărarea reciprocă depind în bună măsură de
deciziile Consiliului European, deci nu modifică substanţial practicile anterioare. Atât „cooperarea
mai strânsă” în sfera „apărării reciproce”, cât şi clauza de solidaritate au fost criticate de către
Adunarea Parlamentară a UEO37. Prima dintre ele, ce stipulează faptul că „în cazul când unul din
statele membre participante la această cooperare este victima agresiunii armate pe teritoriul propriu,
celelalte state participante îi vor acorda ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care dispun,
militare sau de altă natură, în conformitate cu Articolul 51 al Cartei Naţiunilor Unite” a fost
respinsă ca nejustificată nu atât din perspectiva faptului că rivalizează cu articolul V privitor la
apărarea colectivă din Tratatul de la Washington, ci pentru că oferă mai puţine garanţii de securitate
decât Tratatul de la Bruxelles modificat; garanţiile de securitate sunt lipsite de credibilitate, fiind
oferite printr-o simplă declaraţie, şi nu un protocol; nu precizează numărul minim de ţări
participante, creând potenţialul unor divizări în rândul semnatarelor Tratatului de la Bruxelles
modificat; procesul de consultare prealabilă pe care îl presupune implementarea sa ar putea duce la
întârzieri în cazul unor situaţii de urgenţă.
La rândul său, clauza de solidaritate a fost denunţată ca neavenită din perspectiva faptului că
proiectul de Tratat constituţional nu defineşte clar ce înseamnă „atac terorist” (ce activează clauza
de solidaritate) şi, respectiv, „agresiune armată” (ce activează „cooperarea mai strânsă” în sfera
„apărării reciproce”), o asemenea imprecizie fiind de natură a genera confuzii suplimentare cu
consecinţe practice imprevizibile.
Alte critici ale Adunării Parlamentare a UEO la adresa prevederilor referitoare la PESC şi
PESA din proiectul Constituţiei Europene au vizat insuficienta dezvoltare a dimensiunii
parlamentare a celor două politici interdependente5: faptul că în pofida consolidării pe ansamblu a
rolului Parlamentului European, nu există nici o prevedere referitoare la obligaţia Consiliului de a
prezenta rapoarte acestuia, de o manieră similară obligaţiei Consiliului UEO de a raporta Adunării
UEO; faptul că nu se acordă nici un rol colectiv parlamentelor naţionale, în pofida naturii pur
interguvernamentale a acestei politici, singura referire la un atare rol colectiv fiind făcută în
Protocolul asupra rolului parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, ce stipulează că aşanumita Conferinţă a Comitetelor Afacerilor Europene (COSAC) poate organiza conferinţe
parlamentare pe diverse subiecte, în special pentru a dezbate probleme legate de PESC şi PESA,
neexistând însă un dialog instituţionalizat între acest organism şi Consiliu.
Adoptarea, în decembrie 2003, a Strategiei Europene de Securitate (SES) de către Consiliul
European, summit ce a marcat o nouă etapă a procesului de dezvoltare a identităţii europene în
domeniul securităţii şi apărării, a contribuit la clarificarea şi mai mult a obiectivelor PESA, ca şi a
5

Liviu Mureşan, Adrian Pop, Florin Bonciu, op. cit., pp. 36-37.
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rolului său6. Acest document este, într-adevăr, o doctrină a Uniunii Europene în materie de politică
externă, o doctrină ce nu exclude recursul la forţă în cazurile extreme şi care rămâne ambiguă în
ceea ce priveşte noţiunea de acţiune preventivă.
Strategia vizează stabilirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene din perspectiva
asumării unui rol mult mai pronunţat în demersul global de gestionare a noilor tipuri de riscuri şi
ameninţări. Pornind de la analiza globală a impactului acestora asupra securităţii europene se
stabileau trei obiective majore pe care Uniunea trebuie să le promoveze în susţinerea valorilor şi
principiilor ce o guvernează:
promovarea unei politici eficiente de prevenire a conflictelor, prin utilizarea întregului
set de capabilităţi (militare şi civile) pe care UE le posedă;
orientarea demersurilor Uniunii în vederea creării unui climat de securitate în imediata
vecinătate a Europei (Orientul Mijlociu, Balcani şi Caucaz);
menţinerea ordinii internaţionale prin promovarea multilateralismului efectiv, prin
respectarea şi dezvoltarea dreptului internaţional, în deplin acord cu principiile Cartei Naţiunilor
Unite.
Obiectivele PESA nu pot fi totuşi definite doar pe baza singurelor articole ale tratatelor
europene care le privesc direct. Într-adevăr, ele se deduc, plecând de la principiile generale pe care
UE le-a adoptat în calitate de organizaţie, pe de o parte, şi de la finalităţile globale atribuite PESC,
pe de altă parte. Astfel, articolele Tratatului privind UE ce se referă la PESC (care include PESA)
statuează ca acţiune externă a Uniunii Europene, în afară de faptul că apără interesele şi valorile
europene, promovarea drepturilor omului, cooperarea internaţională, dezvoltarea şi democraţia în
lume. Deci, se poate conchide că misiunile PESA trebuie să se facă întotdeauna din această
perspectivă. Acest aspect nu trebuie să fie considerat o simplă formalitate, căci, în cele mai multe
cazuri, în constituţiile naţionale, statele nu îşi leagă explicit politica externă de promovarea unor
astfel de valori în lume.
O altă problemă care apare este cea a mandatului misiunilor PESA în raport cu ONU.
Întrebarea care se pune este dacă misiunile militare ale UE trebuie să fie aprobate întotdeauna de
Consiliul de Securitate al ONU sau pot exista şi excepţii? Desigur, numeroase state membre doresc
stabilirea unei legături strânse între orice acţiune a PESA şi ONU. Dar, de exemplu, criza din
Kosovo a răspuns acestei întrebări: acţiunile militare ale UE pot să se facă fără nici o relaţie de
subordonare faţă de Consiliul de Securitate? De altfel, în formularea sa vagă, Strategia Europeană
de Securitate lasă poarta deschisă la eventuale misiuni preventive, fără a preciza modul în care
acestea se raportează la ONU.
Crearea PESA a impus necesitatea identificării mijloacelor civile şi militare pe care Uniunea
Europeană le pune în aplicare atunci când lansează o misiune de gestionare a crizelor şi conflictelor.
Îndeplinirea obiectivelor PESA se face prin intermediul capacităţilor militare şi civile de care se
dispune7.
Procesul de identificare şi punere la dispoziţie a capacităţilor militare ale PESA reprezintă o
provocare majoră pentru UE. Atunci când PESA a fost lansată, în 1999, Consiliul European fixase
un obiectiv pe care ea se angaja să-l atingă în 2003, în materie de capacităţi militare: Obiectivul
global de la Helsinki. „Obiectivul global” al UE consta în punerea la dispoziţie, la sfârşitul anului
2003, a unei forţe de 50.000-60.000 de oameni, furnizaţi de statele membre (corespunzând unui
corp de armată), putând fi desfăşurat într-un interval de timp de 60 de zile şi pentru o perioadă de un
an, pe un teatru îndepărtat (în realitate, numărul necesar pentru atingerea acestui obiectiv este de
180.000, dacă se consideră necesitatea garantării a trei rotaţii pe an). Potrivit obiectivului global,
aceste forţe trebuie să fie în măsură să îndeplinească misiunile de la Petersberg şi trebuie să fie, din
punct de vedere militar, autosuficiente. În această calitate, ele pot fi sprijinite prin mijloacele
logistice, aeriene şi navale necesare. Se cuvine amintit, totuşi, că „Obiectivul global” nu constituie
6
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o armată europeană. Este vorba mai mult de unităţi naţionale la care Consiliul European poate
recurge, dacă decide, în unanimitate, să intervină într-o regiune a lumii.
O a doua sarcină ce revenea capacităţilor militare PESA o reprezintă “Headline Goal 2010”
şi grupările tactice. În timp ce UE dezvolta „Obiectivul global” de la Helsinki, noi ameninţări de tip
netradiţional au apărut, antrenând cu ele noi exigenţe în materie de capacităţi militare. Cea mai
mare parte a armatelor europene sunt încă structurate ca pe timpul Războiului Rece, adică pe
apărarea teritoriului european împotriva unei eventuale invazii armate. „Obiectivul global” definit la
Helsinki în 1999, care nu a fost încă atins, în realitate, a fost inspirat de Războiul din Kosovo, care,
în final, era mai curând un conflict clasic şi apropiat de teritoriul european. UE rămâne, totuşi,
incapabilă să efectueze misiuni îndepărtate, de natură înalt specializată8.
Dezvoltarea capabilităţilor civile reprezintă o componentă la fel de importantă pentru PESA
ca şi cea militară. Consiliul European de la Feira, din iunie 2000, a stabilit patru domenii prioritare
de acţiune în domeniul gestionării managementului crizelor civile. Uniunea urma să acţioneze în
direcţia consolidării capacităţilor civile în domeniul poliţie (pentru a permite UE să deruleze
întreaga gamă de misiuni civile), stat de drept (în scopul consolidării sistemelor judiciare),
administrare civilă (pentru a sprijini autorităţile locale în perioade de criză în domeniile
administrativ, social, infrastructură), protecţie civilă (sprijin rapid în cazul unor dezastre în
contextul unor conflicte politice).
Contribuţiile voluntare ale statelor membre în cadrul conferinţelor de angajament ulterioare
au fost superioare numeric obiectivelor fixate, problema constând în dificultatea anticipării
disponibilităţii acestor capacităţi în eventualitatea utilizării acestora. În contextul adoptării
Strategiei Europene de Securitate, acestor domenii prioritare li s-au adăugat misiunile de
monitorizare şi sprijinirea activităţii reprezentanţilor speciali ai UE (prin contribuţii ale statelor
membre de experţi în domeniile drepturilor omului, consiliere politică, reforma sectorului de
securitate, mediere, controlul frontierelor, dezarmament, demobilizare şi reintegrare, politici de
media).
Consiliul European din iunie 2004 a adoptat un plan de acţiune în domeniul
managementului crizelor civile care vizează constituirea unor echipe multifuncţionale rapid
dislocabile, îmbunătăţirea interoperabilităţii, a procedurilor privind susţinerea tehnică a unei operaţii
(aspectele financiare, achiziţiile), precum şi dezvoltarea unui nou obiectiv global în domeniul civil.
Pe baza evoluţiilor anterioare în domeniul dezvoltării capabilităţilor civile ale Uniunii,
Consiliul European din decembrie 2004 a aprobat Obiectivul Global Civil 2008. Uniunea trebuie să
fie capabilă de a lansa simultan misiuni de managementul crizelor civile la diferite grade de
angajare, rapid dislocabile (30 de zile), posibil pentru perioade lungi de timp. Operaţiunile civile pot
fi lansate autonom, comun sau în strânsă cooperare/coordonare cu o operaţiune militară a UE.
Celula Civil-Militară are un rol important în acest sens. Implementarea Obiectivului Global Civil
2008 este supervizată de Comitetul Politic şi de Securitate, sprijinit de CIVCOM (Comitetul pentru
aspectele Civile în domeniul Managementului Crizelor). În cursul anului 2006 este prevăzută
operaţionalizarea Echipelor de Răspuns la Crize (Crises Tesponse Teams – CRT), ca parte a
dezvoltării capabilităţii operaţionale în domeniul managementului crizelor civile ale UE. Acestea
sunt constituite din experţi civili în diferite domenii (achiziţii, logistică, sisteme de comunicaţii),
care participă în misiuni de prospectare şi evaluare a situaţiei din teren înainte de lansarea
operaţiunii propriu-zise şi pentru fazele iniţiale ale operaţiilor. Obiectivul este ca până la sfârşitul
anului 2006 să fie disponibilă o rezervă de astfel de 100 de experţi.
Atacurile teroriste din septembrie 2001, martie 2004 şi iulie 2005, au contribuit la reluarea
demersurilor UE în domeniul combaterii terorismului. Din această perspectivă, abordarea UE pe
dimensiunea luptei împotriva terorismului s-a extins prin includerea, alături de demersurile
circumscrise pilonului III, contribuţiei PESA, în spiritul prevederilor Strategiei de Securitate.
Subsumat acestei decizii, în noiembrie 2004, Consiliul UE a adoptat Cadrul conceptual al
dimensiunii PESA în cadrul luptei împotriva terorismului, care stabileşte aspectele asupra cărora va
8
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trebui să se concentreze UE în viitor (interoperabilitatea capacităţilor civile şi militare, crearea unui
centru european NBC etc.). De asemenea, atacurile teroriste de la Madrid, din iunie 2004, au
determinat adoptarea la nivelul UE a Clauzei de Solidaritate prin care se stabileşte modul în care
UE va acorda asistenţă statelor care se pot confrunta cu atacuri teroriste, dezastre naturale sau
provocate de om.
Cât priveşte viitoarea construcţie şi dezvoltare a dimensiunii de apărare şi securitate a
Uniunii Europene, în special a PESA, întărirea cooperării europene în combaterea criminalităţii
organizate, în susţinerea apărării democraţiei şi drepturilor omului; consolidarea şi extinderea în
continuare a unei „viziuni comune a unei vecinătăţi comune”, prin solidaritatea şi sprijinul
popoarelor oprimate politic (cazul Belarus); promovarea stabilităţii, valorilor democratice şi a
securităţii dincolo de frontierele europene actuale, cu acordarea unei atenţii mai mari situaţiei
arcului de instabilitate din regiunea Mării Negre; adaptarea la fiecare situaţie în parte, în rezolvarea
conflictelor; implicarea în demersurile de stabilitate şi securitate prin acţiune şi asistenţă
condiţionată; proiectarea unor politici UE şi NATO de asistenţă bilaterală care să se completeze
reciproc; menţinerea deschisă a perspectivei integrării europene a statelor din Balcanii de Vest sunt
câteva elemente ce trebuie să fie avute în vedere.
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APĂRAREA COLECTIVĂ – CARACTERISTICĂ
DEFINITORIE A ALIANŢEI NORD-ATLANTICE
Laurenţiu-Liviu DUMITRU∗
Key words: collective defence, national defence, common defence, security, peace, engagement, cooperation,
reciprocity, responsibility, obligation, consensus.
Collective defence represents the engagement of all NATO member states to defend themselves against a
foreign threat.
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) represents to its member states the basis of collective
defence, it is an useful support in peace keeping and security and it plays an important role in crisis management.
These characteristics can be found in the new strategic NATO concept which maintains a central place for the socalled missions “Article 5”, but also includes missions “Out of Article 5” like peace keeping or peace building.

1. Conceptul de apărare
În analiza sau studiul unei cercetări este absolut important ca termenii cu care se lucrează să
fie definiţi pentru o mai bună înţelegere a acestora şi pentru a oferi o bază consistentă întregii
lucrări.
Prin urmare, conform Dicţionarului Explicativ al limbii române „a apăra”1 înseamnă a interveni
în ajutorul cuiva sau pentru a-l susţine împotriva unei acţiuni ostile; a păzi un teritoriu, un oraş etc.;
a menţine o poziţie prin luptă; a se împotrivi unui atac, unei acţiuni ostile; a se pune la adăpost de o
primejdie; a susţine pe cineva sau a pleda cauza cuiva în faţa justiţiei.
În acelaşi context, dar în sens militar, termenul „apărare” 2 , defineşte una din formele
principale de luptă, care urmăreşte oprirea ofensivei inamicului cu toate măsurile luate în acest
scop.
În sens larg, termenul „apărare” desemnează „ansamblul măsurilor şi dispoziţiilor de orice
natură, care are drept obiect asigurarea, în orice moment, în orice împrejurare şi împotriva
oricărei forme de agresiune, a securităţii şi integrităţii teritoriului, cât şi viaţa populaţiei”3. Opusul
acestui termen, „agresiunea”, se referă la „folosirea forţei armate de către un stat împotriva altui
stat, împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale sau independenţei politice al acestuia sau orice
alt mod incompatibil cu Carta Naţiunilor Unite (art.1)”4.
Se deduce că „apărarea” reflectă o realitate dinamică ce are în structura sa următoarele
componente: politică, militară, economică, civilă, culturală, psihologică. Aşadar, „apărarea politică”
este atributul inalienabil al conducerii statului. Ea derivă din responsabilitatea asumată de către cei
care deţin puterea politică în stat, graţie votului alegătorilor, faţă de întreaga populaţie privind
protejarea şi prezervarea vieţii şi bunurilor acesteia. Acest tip de apărare include ansamblul
măsurilor şi acţiunilor pe care conducerea statului le adoptă şi le pune în practică, în toate domeniile
de activitate, atât pe plan intern, cât şi extern, pentru a apăra interesele naţionale, viaţa şi bunurile
cetăţenilor. Printre aceste măsuri se află, pe de o parte, cele strict de natură politică şi toate celelalte
de ordin militar, economic, diplomatic şi cultural. În acelaşi timp, apărarea politică presupune:
decizie politică (alegerea unei alternative şi asumarea răspunderii pentru această opţiune); suportul
public (captarea consensului naţional pentru decizia politică adoptată); stabilirea instrumentelor
politice ce vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor propuse. „Apărarea militară” ţine de
competenţa armatei, de fapt, a tuturor categoriilor de forţe ale armatei (forţe terestre, forţe aeriene şi
forţe navale). Ea are obiective strategice de descurajare, protecţie a populaţiei, teritoriului etc., de
prevenire a pericolelor, pentru a garanta interesele fundamentale ale naţiunii. Într-un fel şi într-o
∗
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anume măsură, apărarea militară, în ultima vreme, include şi participarea armatei la acţiunile
umanitare din ţară şi din afara acesteia, precum şi misiunile de menţinere şi impunere a păcii.
Practic, componenta militară este mai evidentă în cadrul apărării, pentru că la ea se fac cele mai
multe referiri.
Mulţi analişti militari susţin ideea că prin participarea la apărarea ţării, fie în cadrul armatei,
prin exercitarea profesiei militare şi a serviciului sub drapel, fie în celelalte sectoare de activitate cu
atribuţii în domeniul apărării integrităţii şi unităţii statului român etc., oamenii au contribuit la
păstrarea şi difuzarea unor valori şi cunoştinţe. Astfel, ei au continuat tradiţiile înaintaşilor,
amplificându-le prin noi fapte de arme, prin formarea şi educarea tinerei generaţii în spiritul
valorilor umane unanim recunoscute: cinste, dreptate, corectitudine, disciplină, spirit de sacrificiu,
sentimente şi atitudini patriotice etc. În prezent, prin participarea unor structuri militare româneşti la
misiuni diverse în afara ţării, fie sub egida ONU, fie ca parte integrantă a Alianţei Nord-Atlantice,
se face atât o promovare a intereselor naţionale fundamentale, cât şi o răspândire a valorilor culturii
noastre în lume. Populaţia civilă, ceilalţi oameni din zona în care acţionează militarii români (în
misiuni umanitare, misiuni de menţinere, impunere a păcii) cunosc direct o serie de trăsături
specifice poporului nostru, obiceiuri, tradiţii. La rândul lor, militarii români iau contact direct cu
valorile, cultura, obiceiurile, religia şi mentalităţile populaţiei locale, influenţându-le şi lăsându-se
influenţaţi de acestea. Acest schimb pare reciproc avantajos, pe toate planurile, potrivit mărturiilor
militarilor participanţi la astfel de misiuni şi ale unor reprezentanţi ai populaţiei din zonă.
2. Apărarea comună
În literatura de specialitate, deşi nu se face o delimitare tranşantă între „apărarea comună” şi
„apărarea colectivă”, analiza conţinutului diferitelor texte referitoare la această temă lasă însă să se
întrevadă existenţa unor diferenţe semnificative.
„Apărarea comună” şi „apărarea colectivă” sunt două concepte care apar tot mai frecvent în
dezbaterile referitoare la prevenirea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii individului uman,
dar şi a comunităţilor cărora acesta aparţine.
„Apărarea comună” înseamnă constituirea unor structuri adecvate (civile şi militare) de către
mai multe state sau de o uniune de state, încadrarea lor cu personal calificat pentru tipul de sarcini ce
li se poate încredinţa, cu instrumentele potrivite scopului propus (de la computere la armament) şi cu
actele normative care să reglementeze activitatea specifică.
Următoarele elemente sunt specifice apărării comune, astfel:
• structura militară constituită în acest scop se află sub comanda organelor Uniunii şi nu a
fiecărui stat membru;
• structura destinată apărării comune este permanentă, ea fiind gata oricând să-şi exercite rolul
pentru care a fost creată;
• conducerea acestei structuri revine, în totalitate, organizaţiei interstatale care a constituit-o;
• implică constituirea instrumentelor destinate pentru protecţia intereselor fundamentale,
apărării teritoriului, independenţei şi suveranităţii statelor membre;
• treptat, se substituie apărării naţionale.
Cel mai elocvent exemplu îl constituie dorinţa Uniunii Europene de a-şi constitui o structură
militară proprie şi pe care să o poată întrebuinţa atunci când este necesar, atât în apărarea teritoriului
său, a independenţei şi intereselor sale fundamentale, cât şi în gestionarea crizelor din zonele sale de
interes strategic şi soluţionării conflictelor de pe continent şi din alte regiuni ale lumii5.
3. Apărarea naţională
Pentru prevenirea şi respingerea unei agresiuni împotriva României, care ar putea leza
suveranitatea naţională, independenţa şi integritatea teritorială, se organizează, încă din timp de
pace, apărarea naţională.
5
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Ca parte integrantă a securităţii naţionale, apărarea naţională, în condiţiile noi ale mediului
de securitate naţională şi internaţională, are o importanţă primordială în promovarea şi apărarea
intereselor naţionale ale României.
Prin urmare, „apărarea naţională” cuprinde ansamblul de măsuri şi activităţi adoptate şi
desfăşurate de statul român, în scopul de a garanta suveranitatea naţională, independenţa şi unitatea
statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională.
De aceea, obiectivul fundamental al apărării naţionale îl constituie realizarea capacităţii
militare necesare pentru apărarea suveranităţii şi independenţei naţionale, a integrităţii şi unităţii
teritoriale, a democraţiei constituţionale şi principiilor statului de drept.
„Apărarea naţională” este un atribut inalienabil al statului român şi se concepe şi se planifică
ţinându-se cont de următoarele elemente:
• interesele naţionale fundamentale ale ţării noastre;
• specificul riscurilor şi ameninţărilor la adresa României;
• caracteristicile teritoriului naţional;
• situaţia geopolitică şi tendinţele de evoluţie a acesteia;
• tradiţia şi arta militară românească;
• legislaţia internă şi dreptul internaţional;
• prevederile Constituţiei şi ale legilor ţării;
• principiile doctrinei militare a statului român;
• normele generale admise de dreptul internaţional;
• prevederile tratatelor la care România este parte;
• natura vulnerabilităţilor sociale, economice, demografice etc.
Scopul apărării naţionale se realizează prin atingerea următoarelor obiective:
• creşterea capacităţii de apărare a ţării (prin: îmbunătăţirea înzestrării armatei, prin
dezvoltarea resurselor umane şi intensificarea profesionalizării militare, prin
asigurarea resurselor necesare apărării şi restructurarea industriei de apărare);
• asigurarea interoperabilităţii cu structurile militare NATO şi UE;
• întărirea stabilităţii regionale;
• modernizarea învăţământului militar;
• amplificarea relaţiilor militare cu armatele altor state şi cu organismele
internaţionale.
Apărarea naţională constituie o necesitate, dar şi o responsabilitate. Este o necesitate
deoarece asigură climatul de calm, stabilitate şi siguranţă pentru desfăşurarea vieţii activităţii
persoanelor şi comunităţilor umane, fără teama de pericole şi ameninţări la adresa integrităţii fizice
şi psihice ale oamenilor. Reprezintă o responsabilitate a statului faţă de cetăţenii săi, în calitatea lor
de contribuabili, prin menţinerea şi funcţionalitatea instituţiilor specifice oricărei organizări sociale.
4. Apărarea colectivă
Apărarea naţională, apărarea colectivă şi apărarea comună sunt trei concepte frecvent
folosite în literatura de specialitate. Conţinutul, natura şi dimensiunile lor sunt diferite, deşi, în final,
scopurile şi obiectivele urmărite se suprapun până la identificare.
Conţinutul, organizarea şi structura apărării naţionale diferă de la ţară la ţară, în funcţie de o
serie de criterii. Dar, criteriul esenţial îl reprezintă apartenenţa la o alianţă politico-militară
redutabilă, ca dimensiuni, forţă, mijloace şi efective, şi activă pe plan internaţional. Astfel, un stat
membru al Alianţei Nord-Atlantice îşi proiectează şi organizează apărarea naţională pornind de la
faptul că, la nevoie, va fi ajutat de celelalte ţări partenere. Ca urmare, apărarea colectivă presupune
sprijinul reciproc al statelor membre ale unei alianţe politico-militare atunci când unul sau mai
multe dintre ele fac obiectul unei agresiuni.
Apărarea comună diferă de apărarea colectivă prin conţinutul şi modul de implicare al
statelor participante. De fapt, în acest caz, apărarea se realizează prin constituirea, cu efortul ţărilor
implicate, a unor forţe armate comune permanente, aflate sub comanda unei comenzi
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supranaţionale, cu misiunea de a le apăra şi promova interesele la fel cum ar face-o o armată
naţională.
„Apărarea colectivă” se defineşte ca un tratat, în care două sau mai multe state îşi promit
asistenţă în cazul unui atac extern. Cele mai cunoscute exemple sunt NATO şi Organizaţia Statelor
Americane. De altfel, un aranjament de apărare colectivă este una din formele cele mai avansate de
cooperare.
Decizia de a se alătura unei organizaţii de securitate prin cooperare, în mod deosebit unei
organizaţii de apărare colectivă, are un imact puternic asupra securităţii unei ţări. Acest lucru
intensifică securitatea naţională asigurând o reacţie colectivă împotriva ameninţărilor, iar
responsabilităţile care revin statelor membre presupun adaptarea obiectivelor şi cerinţelor alianţei,
limitând opţiunile acestora privind definirea politicilor naţionale de securitate. De asemenea,
procesul de decizie este transferat parţial de la nivelul naţional, la cel internaţional.
„Apărarea colectivă” reprezintă angajamentul tuturor statelor de a se apăra reciproc de o
agresiune exterioară. Organizaţia de apărare colectivă are ca principal scop apărarea tuturor
membrilor de orice acţiune externă” 6 . Alianţa Nord- Atlantică, ex-Tratatul de la Varşovia,
Organizaţia Tratatului din Sud-Estul Asiei (SEATO) sunt exemple de asemenea organizaţii. Ele au
la bază o convenţie în care este stipulată apărarea reciprocă în cazul în care un stat membru este
ameninţat sau este deja subiect al unui atac militar din partea altui stat sau grup de state din afara
tratatului. De exemplu, Alianţa Nord-Atlantică constituie fundamentul apărării colective a
membrilor săi şi, totodată, a demonstrat şi capacitatea de a se adapta pentru a juca un rol util în
serviciul menţinerii păcii, în domeniul gestionării crizelor. Această capacitate este reflectată în noul
concept strategic al NATO adoptat la întâlnirea la nivel înalt de la Washington (mai 1999) care,
menţinând locul central al misiunilor numite „articolul 5” (apărare colectivă), integrează şi misiuni
„în afara articolului 5” de tipul menţinerea sau restabilirea păcii.
Obiectivul principal al NATO este asigurarea apărării colective a membrilor săi. Din această
perspectivă, este important ca statele membre ale NATO să propună o abordare comună, ca bază
pentru elaborarea unei strategii, care să demonstreze grupărilor teroriste că noile iniţiative în
materie de securitate globală sunt orientate prioritar spre eliminarea cauzelor şi ţinerea sub control a
fenomenului şi nu spre constatarea şi încercarea de limitare a efectelor negative ale terorismului
asupra stabilităţii internaţionale.
Sintetizând, „apărarea colectivă” presupune următoarele:
• reciprocitate între statele membre în ceea ce priveşte susţinerea militară în caz de atac de
către un alt stat sau uniune de state; schimb de informaţii despre o eventuală agresiune
militară asupra uneia din statele membre ale organizaţiei politico-militare;
• contribuţia fiecărui stat membru cu resurse umane, materiale şi financiare, pentru susţinerea
unei misiuni dusă de organizaţie, în vederea promovării intereselor fundamentale ale
participanţilor;
• constituirea de forţe militare naţionale care intră în subordinea unei conduceri militare a
organizaţiei, doar pe timpul îndeplinirii misiunii respective;
• negocierea nivelului, mărimii şi naturii efortului de apărare. După adoptarea deciziei în
acest domeniu se trece la transpunerea ei în practică, prin metode proprii, de către fiecare
ţară;
• obligativitatea tuturor statelor membre de a participa la apărarea colectivă. Această
participare este dimensionată în raport cu puterea economică şi militară, cu populaţia şi
suprafaţa ţării respective;
• consens în adoptarea hotărârilor. Odată adoptate, acestea devin obligatorii pentru toţi membrii
organizaţiei. Utilizarea acestei tehnici în luarea deciziilor presupune asumarea voluntară şi
conştientă de către fiecare stat membru a responsabilităţii ce derivă din statutul şi rolul său
în cadrul respectivei organizaţii politico-militare.
6
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Apărarea colectivă exprimă atitudinea responsabilă a statelor respective faţă de protejarea
şi promovarea intereselor lor naţionale. În acelaşi timp, apărarea colectivă presupune constituirea
unor structuri militare adecvate provocării căreia trebuie să i se răspundă la un moment dat, dar şi a
unor mecanisme de decizie eficace. La rândul său, aceasta implică o atitudine similară a statelor
implicate faţă de pericolele şi ameninţările cărora trebuie să le răspundă adecvat, fie că este vorba
de ameninţarea teroristă, fie de soluţionarea unui conflict în zona sau regiunea lor de
responsabilitate.
Totodată, apărarea colectivă semnifică conştientizarea de către cei interesaţi a rolului de garant
al integrităţii lor teritoriale, a independenţei etc., pe care şi-l asumă organizaţia ce are o asemenea
misiune. În plus, acceptarea statutului de membru al unei organizaţii politico-militare cu astfel de
competenţe presupune renunţarea la unele atribute ale suveranităţii naţionale şi transferul lor către
instituţia transnaţională, care şi-a asumat responsabilitatea apărării colective. De altfel, astăzi, când
fenomenul globalizării se extinde asupra tuturor domeniilor de activitate umană, această renunţare
nu mai pare ceva de neacceptat, aşa cum era percepută cu câteva decenii în urmă.
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CONCEPTUL DE „STAT FALIMENTAR”
ÎN TEORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Mariana ANCUŢ∗
Isabela ANCUŢ∗∗
The concept of „failed state” or „collapsed state” becomes more and more a concept necessary in the thought
and conception of security strategies. If initial it was used in the review of the most african or oriental countries, this
concept has became, in last years, an European one. In order to understand what means this, we have tot o see which is
the place of this concept within the framework of the international relations theories.

Strategiile de securitate de astăzi reflectă clar dimensiunea politică a securităţii, statele
europene introducând „noi concepte: proasta guvernare, ca potenţial risc sau buna guvernare, ca
deziderat şi modalitate de realizare a stării de securitate”. S-a constatat că dimensiunea economică
şi cea socială sunt şi vor rămâne întotdeauna cele mai controversate şi politizate. Pe de o parte,
avem statul, ca furnizor al securităţii necesare desfăşurării activităţilor economice, iar pe de altă
parte este statul ca responsabil al activităţilor sociale şi politice ce duc la un nivel crescut de trai al
populaţiei. Un alt domeniu în care factorul decizional politic este esenţial îl reprezintă
complexitatea mediului de securitate datorită reevaluării relaţiilor internaţionale. Astfel concepte ca
asimetria şi gestionarea crizelor, tensiunilor, conflictelor sau capabilitatea militară sunt practic
decizii politice luate de factori militari, dar într-un cadru internaţional.
Este ştiut că practica a luat-o înaintea teoriei în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor
internaţionale. Pentru mulţi existenţa unei etici şi moralităţi în cadrul conflictelor internaţionale ar
părea de domeniul paradoxurilor, totuşi aceste principii coexistă într-o măsură mai mare decât cea
din politica internă. În primul rând trebuie să spunem că oamenii dintr-o societate sunt constrânşi
sau aderă voluntar cu ajutorul argumentelor morale. La un anumit moment istoric se aplică anumite
principii morale care sunt suprapuse realităţii existente. Aceleaşi argumente morale pot fi folosite
drept dezinformare, propagandă, disimulare a motivelor sau intereselor de clasă sau, în aceeaşi
măsură, argumente puternice ce pot fi folosite pentru ignorarea consideraţiilor de ordin moral.
Realitatea de astăzi este că argumentele morale nu sunt la fel toate. Testul esenţial pentru
argumentul moral îl constituie imparţialitatea celui care îl judecă, faptul că toate interesele sunt
judecate după acelaşi criteriu indiferent de tradiţii, cultură, mod de judecată.
Relaţiile internaţionale au constituit, încă din primele perioade ale structurării colectivităţilor
umane, una din necesităţile de bază conveţuirii umane, aceea de a intra în lupta lor pentru existenţă
în contacte fie de cooperare fie antagonice. Împărţind aceleaşi teritorii sau aflate în vecinătate
imediată ori mai îndepărtată, ginţile şi triburile, oraşele-cetate şi imperiile, popoarele, naţiunile şi
alte forme de organizare statal-teritoriale au trebuit să încerce să supravieţuiască sau să dispară,
astfel încât întreaga istorie a omenirii rămâne marcată de evoluţia relaţiilor dintre diferitele forme de
agregare socială ale umanităţii.
Realitatea ne demostrează că, de fapt, există „societăţi“ (economice, religioase, culturale de unde şi ideea de ciocnire a civilizaţiilor) şi nu o singură societate; în timp ce societăţile primitive
se alcătuiau pe criteriul sângelui, societăţile moderne au ca liant teritoriul comun, limba şi
obiceiurile comune iar statul e societatea constituită prin legătura juridică sau publică (ceea ce ne
ajută să înţelegem de ce unele populaţii s-au putut iar altele nu s-au putut organiza în stat).
Societatea cuprinde în sine mai multe feluri de „legături“ fiind complexul tuturor relaţiilor dintre
indivizi, fapt care are semnificaţia că societatea e genul iar statul e doar specia, reprezentând doar
legătura publică şi juridică. Adevărul e că această legătură e cea mai importantă şi mai solidă,
influenţându-le pe celelalte, chiar dacă sunt anterioare, astfel încât în stat se produce sinteza
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indivizilor, cu semnificaţia naşterii unei noi entităţi. Forţând lucrurile, am putea spune că o
comunitate naţională nu există în relaţiile internaţionale dacă s-a constituit în stat. Acesta este
motivul pentru care comunitatea constituită în stat e subiectul de drept prin excelenţă: comunităţile
inferioare lui (comuna, judeţul, regiunea) ori cele superioare geografic (zona, continentul,
mapamondul) nu dispun de personalitate juridică deoarece organizaţiile internaţionale pot participa
la raporturi juridice doar în măsura în care statele care le-au constituit le-au acordat acest drept. În
acest sens trebuie înţeleasă politica externă şi securitatea statelor reprezentând comunitatea
naţională, ca fiind formată din supremaţia politică faţă de celelalte comunităţi din interiorul
frontierelor statelor dar şi din independenţă faţă de alte comunităţi naţionale, zonale, continentale
sau universale, de dincolo de propriile sale frontiere unde-şi exercită autoritatea.
Statul a primit numeroase definiţii, de la cea mai simplistă a lui Ludovic al XIV-lea,
conform căreia statul era chiar persoana suveranului până la cea filosofică a lui Hegel care evidenţia
că statul e „substanţa etică conştientă de sine însăşi“. Pentru concepţia materialist-dialectică despre
lume statul a fost „instrument în mâinile clasei conducătoare pentru organizarea societăţii“, o ideea
asemănătoare având şi Duguit când îl defineşte ca „o grupare omenească făcută pe un teritoriu
determinat unde cei mai tari impun voinţa celor mai slabi“. Definiţiei kantiene a statului ca
„reuniune a unei mulţimi trăind după aceleaşi legi“ i se reproşează că se poate aplica şi comunităţii
formate într-un oraş sau chiar celei existente într-o închisoare. Şcoala internaţională de drept
internaţional defineşte statul ca organizaţie juridică a naţiunii, naţiunea fiind fundamentul natural al
edificiului a cărui încoronare e statul; aceasta explică de ce câteodată statele fac naţiunea (precum
SUA) ori astăzi naţiunea poate face statul (precum OEP) şi, de asemenea, de ce se produce o
tulburare atunci când există opoziţia între stat şi naţiune.
Putem spune că toate aceste definiţii sunt adevărate dar conţin adevăruri parţiale, ceea ce
înseamnă că e necesar să analizăm mai în profunzime măcar câteva din aceste definiţii. Pentru Kant
statul este unirea unei mulţimi de oameni sub legi juridice, fiecare stat incluzând în sine trei puteri:
1) puterea suverană, în persoana legislativului, care este numai poporul; 2) puterea executivă, în
persoana conducătorului în conformitate cu legea, acordată lui princeps administer; 3) puterea
judiciară, ca recunoaştere a ceea ce este al fiecăruia conform legii, în persoana judecătorului. Numai
voinţa concordantă şi voinţa tuturor poate fi legislatoare iar membrii uniţi ai unei astfel de societăţi,
adică un stat, se numesc cetăţeni, iar atributele lor juridice naturale sunt libertatea legală de a nu se
supune decât legii la care au aderat, egalitatea civilă şi independenţa civilă. Statul fiind voinţa
unificată universal într-o întreită persoană, cele trei puteri statale sunt reciproc concordante şi
subordonate.
Deşi invocată frecvent în justificarea unor acţiuni ale statelor în relaţiile internaţionale,
comunitatea internaţională în numele căreia se vorbeşte este mult mai adesea uzurpată deoarece ea
n-a ajuns la gradul de agregare politică şi juridică atins de comunităţile naţionale; elementele sale
materiale există, prin teritoriul mapamondului şi populaţia de peste şase miliarde de oameni dar îi
lipseşte legătura juridică dintre acestea, adică acel guvernământ mondial asupra tuturor oamenilor şi
teritoriilor care nici nu se ştie dacă se va instaura atât timp cât statele dispun de suveranitate, au
interese şi puteri proprii. Statele au fost însă de acord să renunţe la puterile naţionale asupra unor
porţiuni teritoriale care aparţin omenirii, aşa cum e cazul fundurilor mărilor şi oceanelor şi subsolul
lor dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale; alte exemple de spaţii geografice aparţinând
patrimoniului comun al umanităţii sunt spaţiul extraatmosferic, luna şi alte corpuri cereşti.
Antarctica, anumite rezervaţii naturale pentru protecţia mediului, anumite bunuri culturale. În
ultimă instanţă, gestiunea acestui patrimoniu se face prin acordul de bunăvoinţă al statelor
naţionale, uneori în cadrul unor organizaţii internaţionale, deoarece comunitatea internaţională nu
dispune încă de o Constituţie, de un Parlament, un Guvern, un Tribunal, Poliţie sau Forţe armate.
Existenţa comunităţii internaţionale poate fi argumentată şi prin faptul că toate societăţile
umane au caracter istoric, unele dispar şi se nasc altele; statul naţional fiind, de altfel, o creaţie
oarecum recentă, dar perioada fărâmiţării feudale, care ar putea ceda în viitor în locul unor alte
forme de organizare comunitară. De asemenea, societatea internaţională n-a fost niciodată complet
anarhică ci a dispus de o anumită ordine juridică care, deşi e slabă, primitivă şi imperfectă în raport
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cu cea din interiorul statelor, aparţine totuşi fenomenului juridic căci dreptul internaţional care
reglementează raporturile din state nu face parte din fenomenul moral ci din cel juridic, fiind una
din condiţiile esenţiale şi principala premisă juridică pentru menţinerea păcii, securităţii, justiţiei,
libertăţii şi progresului omenirii.
În actualul său stadiu de evoluţie, putem evidenţia următoarele caracteristici ale societăţii
internaţionale: a) descentralizarea puterii (spre deosebire de puterea din interiorul statului care dacă
nu e unică e preponderenţa statului care deţine monopolul forţei şi al dreptului), în sensul că în
comunitatea mondială puterea este repartizată în mod inegal între statele suverane care nu-şi pot
impune propria forţă celorlalte state; chiar dacă există inegalitate în relaţiile internaţionale, între
state nu sunt raporturi de subordonare şi, în pofida existenţei raporturilor de hegemonie şi
dominaţie, orice stat are partea lui de putere; b) creşterea numărului statelor ce compun societatea
internaţională dar şi proliferarea neîncetată a actorilor internaţionali prin apariţia organizaţiilor
multinaţionale, a unor mişcări de eliberare naţională sau beligeranţi de facto în conflicte armate, sau
a conştientizării forţei opiniei publice internaţionale prin intermediul mijloacelor internaţionale de
comunicare în masă; c) statele suverane nu pot fi supuse unei autorităţi care să le fie superioară
chiar în condiţiile în care îşi transferă o parte din suveranitatea organizaţiilor internaţionale, astfel
încât ele ocupă rolul principal în organizarea şi funcţionarea comunităţii internaţionale în raport cu
alţi actori; d) regruparea unor forţe, interese şi poziţii pentru asigurarea funcţionării adecvate a
sistemelor de securitate colectivă, în condiţiile existenţei unei singure superputeri mondiale; e)
evoluţia rapidă a relaţiilor din societatea internaţională în sensul imposibilităţii reflectării juridice
adecvate a noilor raporturi de forţă, ceea ce nu înseamnă că relaţiile internaţionale nu mai sunt
influenţate de dreptul internaţional; f) continuarea structurării (dar şi dezagregării) unor asociaţii de
state pe baza solidarităţii internaţionale de interese, în special la nivel regional.
Noţiunea de securitate desemnează starea de echilibru şi stabilitate socio-politică şi
economică necesară existenţei şi dezvoltării statului, prezervării valorilor sale fundamentale şi
promovării intereselor proprii.
Potrivit unui studiu al ONU, există securitate atunci când statele estimează că pericolul de a
suferi un atac militar, presiuni politice sau constrângeri economice este nul, ele putând, astfel, să-şi
urmeze liber dezvoltarea. Într-o formulare adoptată de către NATO, securitatea înseamnă „starea
realizată atunci când informaţiile, materialul, personalul, activităţile şi instalaţiile sunt protejate
contra spionajului, sabotajului, subversiunii şi terorismului, cât şi contra pierderilor şi divulgărilor
neautorizate.
În general, în timpul războiului rece a existat tendinţa de a defini securitatea, în principal, în
termeni militari. Însă, aşa cum se arată într-o rezoluţie privind politica de securitate adoptată de
Parlamentul European, la 10 iunie 1991, securitatea este mai mult decât simpla prevenire a
războiului, deoarece se bazează şi pe aspecte economice, ecologice, demografice, tehnologice,
precum şi pe cele ale interacţiunii sociale şi internaţionale. Trebuie subliniat că noţiunea de
securitate semnifică atât securitatea comunităţii, cât şi securitatea persoanei.
Fără a menţiona multitudinea de definiţii care au fost sau sunt date securităţii, starea de
securitate decurge îndeosebi din stabilitatea socială, ca o premisă a stabilităţii universale. În funcţie
de natura relaţiilor pe care statele au reuşit să le realizeze, conceptul de securitate poate fi considerat
drept pace internă (stabilitatea şi echilibrul necesar socio-organizărilor pe care le gestionează) şi
pace internaţională (relaţia de echilibru şi stabilitate internaţională, orientată spre prevenirea
conflictelor şi cooperare).
Se poate conchide că securitatea este un concept relaţional care presupune o ajustare
permanentă a unui set de parametri interni la condiţiile mediului internaţional, un proces cu o
dinamică variabilă, orientat spre prezervarea spaţiului şi valorilor proprii.
În condiţiile modificării permanente a mediului global de securitate, au apărut concepte
subadiacente stării de securitate, precum echilibru de forţe, descurajare, neutralitate, coexistenţă
paşnică. Acestora li s-au adăugat, în secolul XX, noţiuni ca securitate colectivă, securitate comună,
securitate democratică, securitate multidimensională. Toate aceste noţiuni sau expresii vizează
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două domenii: securitatea internaţională şi securitatea naţională, dar care nu pot fi înţelese decât
prin prisma analizei contextului mondial actual.
Mulţi politicieni sau teoreticieni de diverse specializări, au ajuns la concluzia că interesele
fundamentale ale unui stat pot fi grav afectate nu numai pe cale militară, ci şi pe alte căi, de natură
diversă: politică, diplomatică, economică, informaţională, psihologică, biologică, ecologică etc. Ca
urmare, în ultimele decenii s-a impus, în numeroase ţări, o nouă concepţie, care poartă denumirea
de securitate naţională. Aceasta are menirea să definească interesele naţionale fundamentale pentru
un stat, care trebuie apărate şi promovate, precum şi instituţiile, resursele, căile şi modalităţile de
prezervare a intereselor respective împotriva proceselor insecurizante, a agresiunilor, pericolelor,
ameninţărilor şi riscurilor de orice natură.
Interesul naţional este expresia cea mai generală a cerinţelor sau necesităţilor vitale ale unui
stat. Aceste cerinţe/necesităţi nu au o calitate morală, nu sunt bune sau rele, derivând din însăşi
existenţa statului naţional şi a statutului său de suveranitate.
Deşi termenul de „securitate naţională“ sugerează un fenomen la nivelul statului,
conexiunile dintre acel nivel şi nivelurile individual, regional şi sistemic sunt prea numeroase şi
prea puternice pentru a fi negate. În mod similar, deşi „securitatea naţională“ sugerează o
concentrare asupra sectoarelor politic şi militar, acolo unde statul este cel mai solid stabilit, ideea nu
poate fi percepută cum se cuvine fără a include actorii şi dinamica din sectoarele social, economic şi
de mediu.
Analizând definirea conceptului de securitate naţională, formulat în documentele oficiale ale
unor state şi în literatura de specialitate de către un mare număr de autori, securitatea naţională
reprezintă starea realizată prin acţiuni politico-diplomatice, economice, ştiinţifice şi de altă natură,
care garantează statului independenţa şi suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea
constituţională şi propriul sistem de valori. Potrivit unor documente adoptate de ONU, securităţii
internaţionale îi sunt proprii mai multe concepte, considerate de bază, pe care statele şi comunitatea
internaţională, în ansamblul ei, se sprijină pentru a-şi asigura securitatea, printre care: echilibrul de
forţe, descurajarea, securitatea colectivă, neutralitatea, nealinierea, coexistenţa paşnică, securitatea
comună, securitatea egală. În teoria securităţii internaţionale s-au vehiculat şi se vehiculează şi alte
concepte, cum ar fi: prevenirea conflictelor, gestionarea conflictelor, menţinerea păcii, realizarea
păcii, impunerea păcii, cercurile concentrice ale securităţii, triunghiurile de putere etc.
La nivel internaţional conceptul de securitate poate fi definit ca efortul constant şi continuu
de menţinere a păcii şi stabilităţii în cadrul unui sistem socio-politic, care să permită statelor să-şi
exercite drepturile şi obligaţiile conferite de normele sociale fundamentale de cetăţeni şi comunităţi,
fără presiuni sau imixtiuni interne sau externe de natură a genera instabilitate, convulsii sociale,
tensiuni sau agresiuni de orice natură. Securitatea internaţională, cu componentele sale mondială,
continentală, zonală, regională, subregională etc., reprezintă o relaţie de echilibru, de asigurare a
păcii în cadrul comunităţii internaţionale, relaţie orientată spre prevenirea conflictelor armate şi
dezvoltarea cooperării, „situaţie în care toate statele lumii se află la adăpost de orice agresiune, act
de forţă sau ameninţare cu forţa în raporturile dintre ele, de orice atentat la adresa independenţei şi
suveranităţii lor naţionale sau a integrităţii lor teritoriale“.
În prezent, conceptul de securitate internaţională nu se mai limitează la sfera militară, ci s-a
extins, în ultimul deceniu, asupra unor domenii considerate, până de curând, ca fiind strict incluse în
politicile publice ale unui stat. Astfel, securitatea economică, securitatea socială sau cea ecologică
au devenit termeni de referinţă în relaţiile interstatale. Securitatea economică s-a impus drept
componenta cu rol decisiv în realizarea securităţii şi apărării naţionale. Lărgirea conceptului de
securitate nu a dus la diminuarea rolului forţelor armate şi al organizaţiilor militare internaţionale,
ci, dimpotrivă, la o extindere similară a competenţelor corpurilor profesionalizate, care sunt
capabile, în prezent, să-şi asume misiuni şi obiective suplimentare şi sensibil diferite. Securitatea
internaţională are stabilite reperele de bază în documentele în materie de securitate ale ONU,
integrând securitatea regională, subregională (zonală) şi naţională.
Securitatea europeană este conceptualizată în documente programatice, precum Actul Final
al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) de la Helsinki, din 1975, Carta de
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la Paris pentru o nouă Europă, din anul 1990, reprezentând un sistem de angajamente, măsuri şi
garanţii de natură să asigure, în raporturile dintre statele europene şi celelalte state ale lumii, relaţii
care să favorizeze existenţa şi dezvoltarea liberă, în condiţii de pace, la adăpost faţă de orice
agresiune militară, economică sau de orice altă natură. Securitatea subregională este fundamentată
pe tratate bilaterale zonale, în funcţie de interesele specifice ale fiecărui stat, însă prin respectarea
principiilor şi normelor de drept internaţional.
Evoluţia actuală a mediului de securitate este caracterizată de omniprezenţa globalizării în
competiţia pentru putere, de integrarea europeană şi euroatlantică, de preocupările Rusiei de a
dobândi un rol de decizie în problemele internaţionale, de afirmarea tot mai puternică a Chinei şi a
altor state asiatice în viaţa politică mondială, de evoluţia evenimentelor din Golf, războiul şi
perioada post-război din Irak, care vor determina schimbări majore nu numai la nivelul lumii arabe,
ci şi la nivel mondial, de denunţarea, de către Coreea de Nord, a Tratatului de neproliferare a
armelor nucleare, precum şi de creşterea tensiunilor dintre cele două ţări posesoare de armament
nuclear, India şi Pakistan.
Stabilitatea şi securitatea mondială sunt influenţate tot mai mult de accentuarea
ameninţărilor transnaţionale şi asimetrice – terorism, proliferarea armelor de distrugere în masă,
crimă organizată, dar şi de alte fenomene mai puţin mediatizate, precum încălzirea climei, lipsa apei
potabile, inundaţiile, cutremurele, epuizarea resurselor energetice, evoluţia demografică, migraţia şi
sărăcia. De altfel, secretarul general al NATO avertiza, la summit-ul din septembrie 2002, de la
Praga, că, pe termen mediu, se preconizează un tablou sumbru al planetei. Omenirea se va confrunta
cu cinci perioade majore determinate de instabilitatea sporită, creşterea fluxurilor migratoare şi de
refugiaţi, multiplicarea şi diversificarea actelor de terorism, mărirea numărului de state aflate în
criză şi proliferarea fără precedent a armelor de distrugere în masă.
În acest context, actualul mediu de securitate prezintă următoarele caracteristici: disoluţia
bipolarităţii şi intrarea într-o fază nouă a unipolarităţii, în care SUA sunt considerate singura
superputere; afirmarea tot mai evidentă a Uniunii Europene ca factor de stabilitate şi progres,
dezvoltarea economică şi militară accelerată a Chinei, ofensiva diplomatică a Rusiei, pentru care
starea de observare faţă de problemele majore ale lumii s-a terminat, sugerând că noul sistem de
securitate internaţională tinde să se cristalizeze, în viitor, probabil pe o nouă structură multipolară;
apariţia şi consacrarea unor actori internaţionali non-statali ce sunt caracterizaţi de lipsa unui areal
geografic, conducerea după reguli şi norme specifice, raportarea la alte valori decât cele naţionale,
precum şi tendinţa acestora de a controla şi gestiona domeniile şi sectoarele emblematice ale puterii,
cum sunt economia şi finanţele, resursele energetice, tehnologiile ultra performante, cele mai
importante fiind comunicaţiile şi informaţia, afirmarea unor tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea
instituţiilor şi organizaţiilor politice, economice şi de securitate internaţionale.
„Modificările arhitecturii globale de securitate deschid, pentru tot mai multe state,
oportunităţi, creează responsabilităţi şi generează provocări complexe faţă de care trebuie adoptată
o atitudine cât mai pragmatică, activă şi previzibilă, în acord cu interesele lor majore şi prin
asumarea principiilor democratice”. Numărul tot mai crescut de conflicte, terorismul sau procesul
de globalizare sunt factori care au determinat, mai mult sau mai puţin direct, procesul de
destabilizare prezent în numeroase regiuni. Prin urmare, acum, mai mult ca niciodată, cooperarea
internaţională în domeniul securităţii este vitală. Menţinerea şi consolidarea păcii, a securităţii
internaţionale înseamnă soluţionarea problemelor litigioase dintre state, prin mijloace paşnice, pe
cale politică, prin negocieri şi tratative.
Despre dimensiunile acestor fenomene ne vorbesc concepte precum „politici de putere”,
„echilibrul puterilor”, „securitatea globală”, „teoria relaţiilor internaţionale” sau „puterea
naţională”. Secolul XX, definit ca „secolul descoperirilor” sau „secolul cel mai sângeros” a fost, în
aceeaşi măsură, un secol al extremelor în ceea ce priveşte tratatele internaţionale. Nu pentru că au
fost nenumărate tratatele sau acordurile semnate, ci pentru că, fiecare dintre ele a declanşat o
avalanşă de evenimente care au modificat definitiv şi radical harta europeană sau mondială.
Indiferent dacă au fost respectate sau încălcate, ele şi-au adus partea lor de contribuţie în lumea
academică a teoriilor.
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Dimensiunea de securitate a globalizării presupune o evoluţie a stabilităţii naţionale,
regionale şi globale prin intermediul angajamentelor concepute la nivel naţional, apoi la nivel
multinaţional şi, în sfârşit, la nivel global, cu participarea celor interesaţi care au puterea de a stopa
fenomenele şi procesele de opoziţie (conflicte asimetrice, mişcări violente etnico-religioase, etc).
Un factor nou care apare în cadrul acestor procese îl reprezintă actorii statali care se închid în
sisteme economico-sociale depăşite de evoluţiile actuale, unice prin gradul lor de înapoiere
(retrogradare). Aceşti actori statali sunt „statele falimentare” sau „statele eşuate”, cum au fost
denumite de către S.U.A. în cadrul Strategiei de Securitate Naţională din 2006. Dar S.U.A. nu este
singurul stat, cotat ca superputere, care atrage atenţia asupra acestor state. Aceeaşi analiză a făcut-o
şi secretarul general al O.N.U., Kofi Annan : „ignorarea statelor falimentare creează probleme care
uneori se întorc împotriva noastră”. Prin urmare, zonele care preocupă liderii mondiali sunt cele în
care există vid de putere. Ar fi greşit să considerăm că aceste state au apărut după 1989. Ele au
existat şi înainte, iar problematica lor era discutată prin prisma confruntării pentru putere, rareori
find privită ca o problemă reală, de sine stătătoare. Activiştii pentru drepturile omului erau cei care
abordau acest subiect, reuşind uneori să atragă atenţia, de exemplul a hegemonului SUA, asupra
Somaliei, Haiti, Bosniei sau Kosovo.
Riscul indus de statele falimentare, mai exact terorismul internaţional, traficul de droguri şi
arme, a făcut ca problema să fie reanalizată. Lipsa controlului asupra furnizării de servicii sau
asupra monopolului de exercitare legitimă a forţei reprezintă câteva atribute ale unui stat falimentar.
De asemenea intervenţiile externe pentru înlăturarea acestor riscuri reprezintă un alt simptom
pentru falimentul unui stat. Un astfel de stat poate fi supus limitării suveranităţii sale, cum ar fi
sancţiunile politice sau economice, prezenţa forţelor militare străine pe teritoriul său, sau alte
sancţiuni militare.
Numărul actual al statelor falimentare variază, funcţie de interesele celor care au realizat
această analiză. Banca Mondială menţionează 30 de state, Departamentul Britanic pentru
Dezvoltare Internaţională identifică 46 de state, iar CIA nominalizează 20 de state falimentare.
Esenţial este că toate instituţiile menţionate au folosit în analiza lor 12 indicatori economici, sociali,
politici şi militari. Rezultatul a fost mai mult decât îngrijorător: circa două miliarde de persoane
trăiesc în state nesecurizate, cu grade diferite de vulnerabilitate la apariţia unui conflict civil extins.
De exemplu, în Congo sau Somalia, eşuarea acestor state a fost evidentă de acum foarte mult timp,
prin conflictele armate, foamete, epidemii, mii de refugiaţi. Pe de altă parte, există state în care nu
sunt conflicte deschise între instituţiile statului şi populaţie şi atunci putem vorbi despre conflicte
concentrate, cum este cazul teritoriilor care doresc autonomie sau secesiune (Rusia, Filipine).
Există, de asemenea, zone în care această instabilitate îmbracă forma unor lupte episodice sau a
preluării de către dictatori sau magnaţi ai cartelurilor drogurilor a puterii pe un anumit teritoriu
(cazul Afganistan, Columbia, Somalia, Ciad). Rare sunt însă situaţiile în care colapsul intervine
brusc, de regulă fenomenul fiind lent, constant, de degradare a instituţiilor politice şi sociale
(Zimbabwe, Guineea). Statele apărute în urma unor conflicte violente pot fi eventuale state
falimentare, cum este cazul Sierra Leone, Angola, Haiti şi Liberia (care sunt implicate într-un nou
conflict).
Pe lista statelor falimentare sunt puse şi statele aflate în război civil. Coasta de Fildeş este
unul din statele extrem de vulnerabile la dezintegrare. Este urmat de Congo, Sudan, Irak, Somalia,
Sierra Leone, Ciad, Yemen, Liberia şi Haiti. Retragerea trupelor de menţinere a păcii ar reprezenta
falimentul complet at acestor state. Mai recent, instabilitatea din state precum Bangladesh,
Guatemala, Egipt, Arabia Saudită sau Rusia induc o stare de îngrijorare generală. Practic experţii
nu mai pot vorbi despre state slabe sau state falimentare existente numai în Africa, când situaţia
actuală precum şi atributele menţionate în caracterizarea acestor state fac ca şi Asia, Europa de Est,
America Latină sau Orientul Mijlociu să devină zone „fierbinţi”. Anumiţi experţi vorbesc chiar
despre un „arc de instabilitate”. Nu mai putem aplica reguli de tip ONU, alegerile libere de
exemplu, la state precum Irak, Rwanda, Kenya, Venezuela, Nigeria sau Indonezia. Instabilitatea
politică din Ucraina este un alt semnal de alarmă. Prin urmare nu mai putem limita aplicarea acest
concept pentru statele africane sau pentru zona musulmană.
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De aceea se pune un accent deosebit pe doi din cei 12 indicatori (presiunile demografice,
refugiaţi, populaţie dislocată, violenţa de grup, indicele de emigraţie, legitimitatea statului,
dezvoltare inegală, economie, serviciile publice, drepturile omului, aparatul de securitate, elitele
disidente, influenţa externă) folosiţi în identificarea statelor falimentare: indicele dezvoltării inegale
şi delegitimizarea statului. Toate statele analizate au demonstrat că inegalitatea din interiorul
statelor determină creşterea instabilităţii. Delegitimizarea statului apare atunci când instituţiile
statului sunt considerate ca fiind corupte, ilegale sau ineficiente. Ambii indici arată că populaţia este
practic îndrumată spre liderii opozanţi ai regimului existent, spre dictatori, etnic-naţionalişti, cler
sau forţe rebele. Actele teroriste din ultimul timp au demonstrat că statele falimentare au un aport
important în desfăşurarea acestor acte de violenţă extremă prin organizaţiile teroriste pe care le
tolerează şi le sponsorizează. Evident că apare necesitatea alocării şi folosirii de fonduri pentru
dezvoltarea acelor capacităţi militare apte să intervină. Anumite organizaţii şi instituţii
internaţionale menţionează un anume „val” pozitiv în strategiile adoptate în viziunea noului concept
de securitate internaţională. Analiştii militari recunosc faptul că geopolitica şi hegemonismul politic
au dus la declanşarea de intervenţii militare atunci când interesele anumitor puteri au fost atinse sau
când falimentarea unor state au constituit ameninţări regionale şi globale. Conflicte au izbucnit din
motive economice când era la mijloc interesul exploatării bogăţiilor naturale sau când se dorea
stăpânirea punctelor cheie de pe rutele comerciale. Motivele sociale au dus la izbucnirea războaielor
civile, iar motivele teritoriale reprezintă cassus belli pentru situaţia dintre Etiopia şi Somalia, Irak şi
Iran, Grecia şi Turcia, Israel şi ţările arabe (CIA menţiona în anul 2000 existenţa a circa 46 de
conflicte teritoriale majore). Cauzele de ordin religios au depins odată de gradul de dezvoltare a
statului respectiv, iar pe de altă parte de amestecul străin în regiune.
Prin urmare rezolvarea acestor cauze va însemna şi înlăturarea surselor de instabilitate care
duc la falimentarea unui stat. Dar aceasta înseamnă ca reacţia în situaţiile de criză să nu depindă de
limitele impuse de statutul de bogăţie a anumitor state, minoritare, celorlalte state, majoritare,
înseamnă ca mentalitatea existentă încă în politica occidentală de securitate să se schimbe.
Ironia destinului este că este mult mai uşor să identificăm factorii care duc la falimentarea
sau eşuarea unui stat decât să găsim soluţiile salvatoare.
Dacă luăm în considerarea simptomele prezentate, pentru recunoaşterea unui stat eventual
falimentar, atunci situaţia din Europa, mai ales din Europa de Sud-Est, devine incendiară. România
nu face excepţie de la această situaţie. Situaţia extrem de critică privind starea de sărăcie a
populaţiei, economia falimentară, inflaţia în creştere, instabilitatea sistemului juridic, eşecul
partidelor politice şi incapacitatea instituţiilor statului de a depăşi pragul războiului pentru putere
fac din statul român un candidat perfect pentru acest statul.
Pe de altă parte România este un stat care a cunoscut perioade extrem de vitrege din punct
de vedere intern şi internaţional şi faptul că a supravieţuit, plătind un preţ pe măsură evident, fac ca
să mai existe speranţă că se va depăşi această situaţie.
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CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI PRIVIND MANAGEMENTUL
CRIZELOR POLITICO – MILITARE
Emilian PÎSU

∗

The crisis management represents a series of measures and actions intended to stop at tehe last moment the
evolution of conflict towards a violent course or to stop the extension of violence towards the war. In other words, the
crisis management consists of the ensemble of mechanisms, procedures and activities by means of which the decizional
factors state and apply in a unitary way the measures required both for the crisis prevention and control and for the
removal of their effects for the purpouse of returning to normality.
A series of developments regarding the crisi management have been put in a concrete form during the last few
years such as: crisis prevention, training,, learning and researching.
The main structures with competence in the field of political-military crisis management are UNO, OSCE, EU,
NATO.

Evoluţia mediului de securitate a cunoscut profunde transformări prin lărgirea celor două
organizaţii internaţionale, NATO şi UE, precum şi redimensionarea şi reconsiderarea rolului şi
locului acestora în economia şi managementul securităţii şi stabilităţii regionale şi globale.
Securitatea şi stabilitatea internaţională nu mai pot fi considerate apanajul exclusiv a unor state şi
nu se mai limitează la un număr restrâns de probleme, precum şi războiul şi pacea. Acestea
constituie preocuparea organizaţiilor internaţionale şi a unor actori statali şi nonstatali care
împărtăşesc valori şi idealuri comune.
În condiţile favorabile procesului general de integrare, evidenţiate de demersurile pentru
edificarea unei noi arhitecturi de securitate şi de reevaluarea relaţiilor dintre state şi consacrarea
dialogului politic şi parteneriatului ca elemente esenţiale ale soluţionării situaţiilor sensibile,
asistăm la recrudescenţa ameninţărilor asimetrice.
Între acestea, neoterorismul capătă valenţe globale prin gradul tot mai înalt de periculozitate
şi aria de manifestare, iar alături de crima organizată şi de proliferarea armelor de distrugere în
masă, constituie o ameninţare majoră la securitatea regională şi globală.
Persistenţa în continuare a unor zone instabile din punct de vedere al securităţii, favorizată
de existenţa unor regiuni politice dictatoriale şi grefate pe adâncirea unor inegalităţi socioeconomice, determină activarea unor crize latente şi generarea altora noi, cu impact local şi
regional. Aceste stări de lucruri, coroborate cu noile ameninţări şi provocări, relevă situaţii de criză
pe care comunitatea internaţională şi, în mod particular, Alianţa Nord-Atalntică le identifică,
analizeazăşi monitorizează. În acest context, sunt dezvoltate strategii, modalităţi, capacităţi şi
instrumente adecvate pentru asigurarea unui management eficient al acestora.
Din această perspectivă, România acţionează ca un actor statal important, având în acelaşi
timp statutul de membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Uniunii Europene, al Consiliului
Europei, al NATO şi al unui număr important de alte organizaţii internaţionale.
Este, de asemenea, un promotor activ al cooperării regionale prin participarea la o serie de
organizaţii sau grupări regionale, precum Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră
(OCEMN), Iniţiativa Central Europeană (ICE), Zona Central Europeană de Liber Schimb (CEFTA),
Procesul de Cooperare al Statelor din Sud-Estul Europei (SEECP), procesul Rayanmont, Iniţiativa
de Cooperare Sud-Est Europeană (SECI), Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-est.
În acest context, în iunie 2003 România şi Ucraina au semnat un tratat privind regimul
frontierei de stat şi au căzut de acord să continuie negocierile pentru a găsi o soluţie reciproc
acceptabilă pentru delimitarea platoului continental. De asemenea, relaţiile României cu Federaţia
Rusă s-au îmbunătăţit simţitor, în iulie 2003 fiind semnat un tratat bilateral de prietenie şi
cooperare.
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România a continuat să-şi dezvolte relaţiile cu Republica Moldova prin propunerea unui
„Parteneriat pentru Europa”, iar relaţiile economice cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(FYROM), Bosnia şi Croaţia au fost îmbunătăţite.
Pe timpul conflictului din Kosovo, poziţia României a avut în vedere susţinerea securităţii şi
stabilităţii la nivel regional şi european.
Această poziţie a fost susţinută şi în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
şi în ceea ce priveşte sprijinul acordat eforturilor UE şi NATO de a integra ţările fostei federaţii
iugoslave în sistemul predominant de valori europene. Obiective şi principii similare au fost
promovate în timpul Preşedenţiei României a OSCE în 2001.
România a continuat să aplice sancţiunile internaţionale şi măsurile restrictive impuse de
Naţiunile Unite, Uniunea Europeană, OSCE şi altele, rezultate din Acordul de la Wassenaar privind
controlul exportului de arme convenţionale şi de produse cu dublă utilizare.
În acest context, România, consecventă opţiunilor politice declarate, participă în mod activ
la soluţionarea crizelor majore specifice începutului de mileniu, inclusiv la campania antiteroristă.
Încă de la declanşarea „războiului împotriva terorismului”, în 2001, România şi armata sa
au acţionat ca membru de facto şi în prezent de jure al alianţei, angajând în coaliţia antiteroristă
efective şi mijloace importante.
Participarea Armatei Române la operaţiuni în sprijinul păcii este un alt element care
subliniază viabilitatea organismului militar românesc în plan internaţional. Rezultatele şi aprecierile
partenerilor de coaliţie la adresa profesionalismului şi devotamentului militarilor români, dovedite
pe timpul îndeplinirii misiunilor pe teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan, constituie nu numai
elemente de satisfacţie, ci şi dovezi ale angajamentului plenar şi total al ţării noastre la eforturile
comunităţii internaţionale pentru combaterea ameninţărilor şi provocărilor începutului de mileniu.
Începând din anul 1991, România a participat la mai multe operaţiuni de acest tip, respectiv
IFOR/KFOR conduse de NATO în Bosnia şi Herţegovina (203 militari), ALBA şi MAPE în
Albania (un poliţist), UNMIK în Kosovo(46 de poliţişti, de experţi civili, un ofiţer de legătură).
Totodată, România a participat la misiunile de poliţie ale Uniunii Europene (EUPM) şi ulterior, la
misiunea ALTHEA din Bosnia şi Herţegovina şi la operaţiunea militară CONCORDIA a Uniunii
Europene din Macedonia.
Comisia Europeană a apreciat drept „considerabile” eforturile făcute de România pentru a
susţine eforturile internaţionale de menţinere a păcii.
Astfel, România a contribuit cu trupe la Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate
şi la operaţiunile ENDURING FREEDOM din Afganistan şi Irak. Totodată, România a participat
şi la o serie de operaţiuni de menţinere a păcii şi de observare ale ONU, KFOR, SFOR şi OSCE.
Cuantumul forţelor ce pot fi angajate în misiuni de menţinere a păcii este relevant pentru
credibilitatea acţiunii militare a României în afara graniţelor: patru batalioane de infanterie, un
batalion de geniu, un spital militar de campanie şi alte subunităţi luptătoare şi de asigurare.
Pentru România, perioada 2004-2005 a fost una specială, a certitudinilor: platforma
pluridimensională reprezentată de mandatul de membru ales în Consiliul de Securitate, obţinerea
calităţii de membru NATO, semnarea Tratatului de Aderare la UE în 2005, preşedinţia din 2004 a
celui mai important format de cooperare politică sud-est europeană–SEECP. Toate acestea sunt de
natură a plasa România la confluenţa celor mai importante procese de pe scena politică europeană şi
globală. Deşi dorinţa României de a face parte din ONU a fost exprimată oficial încă din 1946,
aderarea noastră a fost blocată până în 1955. La 14 decembrie 1955, adunarea Generală a ONU a
decis, prin rezoluţia 995(x), primirea României în ONU, alături de alte 15 state.
Încă de la primirea sa în cadrul ONU, România a participat activ într-o serie de comitete,
organe şi programe derulate de organizaţia mondială în demersul prevenirii şi soluţionării paşnice
a conflictelor. Printre organismele ONU în care activitatea României este remarcabilă se numără:
Conferinţa asupra Dezarmării (cu sediul la Geneva), Comitetul pentru folosirea paşnică a spaţiului
extraatmosferic, Comitetul special pentru operaţiunile ONU de menţinere a păcii, Comitetul ad-hoc
pentru Oceanul Indian, Comitetul pentru Informaţii, Conferinţa pentru Dezarmare, Comitetul pentru
eliminarea discriminării rasiale, Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale,
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Comisia de Drept Internaţional, Comitetul ONU pentru Programe şi Coordonare, Comitetul pentru
probleme administrative şi bugetare (ACABQ), Comisia Economică a ONU pentru Europa,
Subcomisia pentru prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor, Comisia ONU pentru droguri,
Comisia ONU pentru Justiţia Penală, programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător.
România, prin prezenţa în diferite organe ale ONU, are posibilitatea de a participa la procesul
decizional din cadrul organizaţiei mondiale, cu influenţe asupra situaţiei internaţionale la nivel
global şi în zone geografice apropiate.
ONU reprezintă totodată, prin multiplele sale organisme specializate din România, o sursă
de susţinere a eforturilor ţării noastre, într-o perioadă de transformări sociale şi economice
definitorii.
În ceea ce priveşte raportarea la priorităţile de maximă actualitate ale ONU, România se
alătură eforturilor generale de a găsi formule eficiente pentru reformarea sistemului Naţiunilor
Unite. Anul 2005 a reprezentat o etapă de cristalizare productivă a tendinţelor înregistrate în
domeniu şi totodată, de opţiune. La 2 decembrie 2004, a fost prezentat Raportul Panoului
personalităţilor emitente privind ameninţările, provocările şi reforma ONU, conţinând ample
recomandări în direcţia adaptării organizaţiei la contextul internaţional al începutului de mileniu,
marcat de o dinamică şi o complexitate fără precedent. România participă activ la procesul de
consultări declanşat odată cu publicarea raportului.
De asemenea, România urmăreşte cu atenţie evoluţiile conceptuale ale operaţiilor de
menţinere a păcii, în vederea intensificării şi diversificării implicării şi în aceaste operaţiuni. Astfel,
România figurează în grupul de state care au manifestat disponibilitate de a participa la
aranjamentele stand-by ale ONU în situaţii de conflict şi urgenţe umanitare.
În acelaşi context este de menţionat că România a asigurat în 2005, Preşedinţia Comitetului
Director SHIRBRIG. În această calitate, beneficiind şi de statutul de membru ales al Consiliului de
securitate, România a acţionat pentru accentuarea dimensiunii de cooperare operaţională ONU SHIRBRIG, în vederea creşterii capacităţii de răspuns rapid şi integrat la evoluţiile situaţiilor din
zonele de interes.
De la intrarea în organizaţia mondială în 1955, România a deţinut trei mandate în Consiliul
de securitate:1962, 1976-1977, 1990-1991.
În perioada ianuarie 2004 - decembrie 2005, România a exercitat cel de-al patrulea mandat
de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, principalul organism din cadrul
organizaţiei mondiale cu atribuţii în menţinerea păci şi securităţii internaţionale.
În calitate de membru nepermanent (ales) al Consiliului de Securitate (CS), ţara noastră şi-a
propus, ca linie principală de conduită, coerenţa prestaţiei în cadrul acestui organism şi consolidarea
profilului României ca partener responsabil şi eficient al structurilor europene şi euroatlantice.
Demersurile de consolidare şi afirmare a profilului european al României au trebuit să
valorifice atât potenţialul de convergenţă a priorităţilor UE cu cele ale CS, cât şi oportunităţile
oferite de însăşi agenda consiliului, prin promovarea unei abordări pragmatice şi constructive a
dosarelor europene (ţara noastră fiind un partener de încredere şi furnizor de expertiză în
soluţionarea paşnică a conflictelor în proximitatea geografică Balcanii de vest, Caucaz, Cipru).
Mandatul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, obţinut de România într-o
perioadă extrem de dinamică, cu evoluţii determinante pentru destinul său european şi euroatlantic,
a presupus responsabilităţi sporite în domeniul păcii şi securităţii mondiale şi a oferit oportunităţi
deosebite de dialog şi conlucrare cu celelalte state partenere.
România a fructificat în acest execiţiu politic şi diplomatic complex experienţa dobândită
prin participarea la operaţiunile de pace ale ONU şi la acţiunile internaţionale pentru asigurarea
stabilităţii şi reconstrucţiei democratice.
Totodată, acţiunea României în cadrul consiliului s-a bazat pe experienţa deţinerii
Preşedinţiei OSCE şi a construirii unei societăţi democratice, factor de stabilitate regional deschis
pentru acţiunea la nivel global.
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OSCE reprezintă un mecanism credibil pentru promovarea dialogului, solidarităţii
parteneriatului şi cooperării, folosind instrumente de prevenire a conflictelor, gestionare a crizelor şi
reconstrucţie postconflict.
Secolul XXI a consacrat formula „securitate europeană egal structuri de securitate
interconectate”. În cadrul abordării securităţii prin cooperare, România, deţinând în 2001
Preşedenţia OSCE, a depus eforturi substanţiale pentru folosirea potenţialului OSCE în
reglementarea tensiunilor şi conflictelor, prin implicarea în acţiunile OSCE în Bosnia-Herţegovina,
Albania, R. F. Iugoslavia, FYROM etc. O serie de reprezentanţi români au fost sau sunt membri ai
misiunilor OSCE sau au participat ca supraveghetori în alegeri.
România consideră deciziile Summit-ului OSCE de la Istanbul (1999) un document de
referinţă pentru dezvoltarea şi adaptarea organizaţiei la noile realităţi politico-militare de pe
continent. În acest sens, ţara noastră s-a implicat în negocierile privind adoptarea Tratatului CFE,
controlul armelor mici şi al armamentelor uşoare, precum şi în cele privind îmbunătăţirea şi
dezvoltarea documetului de la Viena.
Responsabilitatea asigurării preşedinţiei în exerciţiu a OSCE a oferit României o
oportunitate deosebită de afirmare ca partener credibil, o şansă de a contribui la formarea şi
consolidarea unei comunităţi de state prospere şi paşnice, bazată pe respectul valorilor democratice
comune.
Preşedinţia română a acţionat, în principal, pentru:
- consolidarea rolului OSCE ca for de dialog politic şi de cooperare în problemele
securităţii;
- sporirea eficienţei OSCE în domeniul diplomaţiei preventive, al gestionări crizelor şi în
reconstrucţia post-conflict;
- realizarea unor progrese pe linia soluţionări conflictelor care ameninţă stabilitatea şi pacea
în spaţiul euroatlantic;
- întărirea cooperării OSCE cu alte organizaţii cu atribuţii în domeniul securităţii (ONU,
NATO, UE).
Ca ţară membră a Uniunii Europene, România consideră că UE posedă o serie de
instrumente politico-economice ce îi permit o abordare globală a noilor tipuri de riscuri şi
ameninţări la adresa securităţii, în special în ceea ce priveşte diplomaţia preventivă şi aspectele
civile ale managementului crizelor. România are şansa unică de a participa la un proces de
anvergură europeană, PESA, încă de la lansarea sa. Aceasta reprezintă o oportunitate de a contribui
la consolidarea stabilităţii şi securităţii în spaţiul european şi subregional, prin includerea ţării
noastre într-un proces complex de prevenire şi gestionare a crizelor.
În acest context legitimitatea demersurilor noastre este justificată în primul rând, de
interesele securităţii naţionale, cât şi de experienţa acumulată la misiuni şi operaţiuni de sprijin al
păcii în diverse zone de conflict, în special cele din spaţiul fostei Iugoslavii.
Progresele înregistrate în planul implementării obiectivelor asumate de către Uniunea
Europeană la Helsinki - definitivarea aranjamentelor privind rolul statelor nou acceptate în cadrul
PESA şi crearea structurilor politico-miliare din cadrul Consiliului UE sunt de natură să ateste
determinarea Uniunii Europene în a-şi asuma responsabilităţi sporite în domeniul asigurării
securităţii continentului european.
Având în vedere elementele cheie pe care implementarea obiectivelor stabilite la Helsinki le
impune, România consideră cooperarea europeană în domeniul industriei de apărare ca având un rol
esenţial în cadrul procesului de implementare a PESA. În acest sens, experienţa unuia dintre statele
nou acceptate, printre care şi România poate fi utilizată în amplul efort de constituire a unei noi
agenţii europene în domeniu.
Cu prilejul Conferinţei de Angajare a capacităţilor de Apărare, desfăşurată în noiembrie
2000, la Bruxeles, România a pus la dispoziţia Uniunii Europene un pachet de forţe rezultat în urma
reevaluării capacităţilor sale militare, puse anterior la dispoziţia Uniunii Europei Occidentale
(UEO).
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Expresie a disponibilităţii de a participa la viitoarea structură europeană de apărare,
România şi-a propus să eficientizeze contribuţia sa cu forţe şi mijloace la Forţa de Reacţie Rapidă a
UE.
Aceasta presupune un pachet de forţe îmbunătăţit pus la dispoziţia UE pentru crearea Forţei
de Reacţie Rapidă (FRR). Contribuţia României presupune un număr de 3500 de militari din cadrul
tuturor categoriilor de forţă armată, precum şi o serie de capabilităţi militare (nave şi aeronave)
care să contribuie la constituirea capacităţilor strategice ale FRR.
Prin creşterea ofertei sale la FRR, România contribuie într-o manieră mai eficace la
realizarea Headline Goal, precum şi a „obiectivelor colective de capacitate - domenii cheie pentru a
oferi UE o capacitate credibilă de acţiune în situaţii de criză şi la întărirea poziţiei României ca
furnizor de securitate şi factor de stabilitate în regiune, perspectiva creşterii rolului UE în
gestionarea crizelor din Bosnia - Herţegovina, Kosovo, FYROM.
Alianţa Nord-Atlantică, la 58 de ani de la înfiinţare, a devenit, prin întreaga sa activitate, un
pilon central al securităţii şi stabilităţii ariei euroatlantice. Aderarea României la NATO, reprezintă
modalitatea optimă de asigurare a securităţii naţionale, precum şi o consacrare a continuităţii şi
profunzimii eforturilor naţionale în această direcţie.
În prezent, atât alianţa, cât şi întreaga comunitate internaţională trec printr-o perioadă de
reconceptualizare a principilor şi mijloacelor de acţiune în promovarea stabilităţii şi securităţii,
incluzând o reevaluare a riscurilor şi provocărilor în plan global.
Obiectivele României, ca stat membru al NATO, răspund intereselor naţionale şi se pot
defini astfel:
- o alianţă robustă şi relevantă, bazată pe un parteneriat transatlantic solid;
- consolidarea parteneriatului NATO cu statele din Balcani, Europa de Est, Caucaz şi Asia
Centrală, în sprijinul stabilităţii şi dezvoltării lor democratice;
- succesul procesului de transformare a NATO şi a misiunilor alianţei;
- un aliat activ şi aloros în combaterea terorismului.
România s-a implicat activ în acţiunile alianţei în domeniul combaterii terorismului, încă din
perioada de preaderare, având convingerea importanţei cooperării şi a eforturilor conjugate ale
aliaţilor şi partenerilor de a lupta împotriva acestui flagel.
Pachetul de măsuri împotriva terorismului, adoptat în cadrul Summit-ului de la Istanbul,
prevede dezvoltarea unor capacităţi destinate apărării civililor şi militarilor împotriva atacurilor
teroriste. Acestea includ:
- apărarea împotriva armelor de distrugere în masă;
- protecţia aparatelor de zbor împotriva rachetelor;
- protecţia elicopterelor împotriva ameninţărilor terestre;
- protecţia porturilor şi a flotelor civile şi militare;
- detectarea minelor.
Aceste măsuri nou adoptate au rezultat din analiza experienţei desfăşurate de alianţă prin
intermediul operaţiunilor sale, inclusiv patrulare în Marea Mediterană, operaţiuni împotriva
grupurilor teroriste afiliate reţelelor Al-Qaeda în Balcani, precum şi din cooperarea cu parteneri.
Deocamdată, la orizontul anului 2002, România îşi propune, în conformitate cu
angajamentele asumate în cadrul NATO, realizarea unei capacităţi de reacţie şi protecţie a forţelor,
care să permită angajarea a şase brigăzi luptătoare, cu sprijinul de luptă şi logistic aferent, a douătrei escadrile de luptă, a unei escadrile de transport, a patru- cinci nave de luptă tip fregată multi-rol
şi desfăşurarea simultană a 5000 de militari. Se apreciază că, în acest an, România va fi în măsură
să deplaseze în afara teritoriului naţional o brigadă aeromobilă, o flotilă de transport aerian, unităţi
de infanterie, vânători de munte şi paraşutişti, precum şi structuri de sprijin de luptă şi logistice.
Politica de cooperare şi bună vecinătate reprezintă un obiectiv prioritar al politicii externe a
României, fiind concepută ca o dimensiune complementară demersurilor diplomatice pentru
aderarea la NATO şi UE.
Situată într-o regiune cu potenţial ridicat de risc, ţara noastră continuă să reprezinte un reper
în creşterea zonei de stabilitate democratică a continentului european, având relaţii bune cu toate
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statele vecine. Politica regională promovată de România poate facilita identificarea unor formule
de reconciliere şi cooperare. În acest sens, România va acţiona la nivel bilateral şi multilateral
pentru :
- dezvoltarea unor politici coerente, care să susţină aspiraţiile ţării noastre de a exercita un
rol de autoritate subregională;
- promovare proiectelor de interes regional şi naţional în cadru Pactului de Stabilitate;
- identificarea demersurilor în cadrul diplomaţiei preventive, insuficient exploatate până în
prezent, în stabilitatea sud-estului Europei;
- îndeplinirea angajamentelor internaţionale ce revin României în domeniul neproliferării şi
controlului armamentelor;
- continuarea participării la operaţiunile în sprijinul păcii sub egida ONU, OSCE şi NATO,
în primul rând la cele din zona de interes a României;
- optimizarea capabilităţilor de participare a României la managementul crizelor şi la
operaţiuni în sprijinul păcii;
- continuarea participării la exerciţiile de management al crizelor şi în sprijinul păcii
organizate în cadrul NATO/PfP;
- armonizarea legislaţiei interne privind participarea în sprijinul păcii cu cea a ţărilor
membre NATO.
Cooperarea regională reprezintă o dimensiune semnificativă a diplomaţiei româneşti,
complementară procesului de integrare europeană şi euroatlantică.
Structurile regionale existente, între care Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est
(SEECP), Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), Iniţiativa de Cooperare în
Europa de Sud-Est (SECI), Iniţiativa Central Europeană (ICE) şi Pactul de stabilitate pentru Europa
de Sud-Est (PSESE) ş.a. au fost create în scopul de a întări cadrul de stabilitate economică şi
politică din zonă, pentru a asigura dezvoltarea statelor într-un climat de pace, securitate, bună
vecinătate şi cooperare.
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) a fost audiat la Summit-ul SEECP
din 12 februarie 2000, care a avut loc la Bucureşti şi unde şefii de stat şi de guvern din Albania,
Bulgaria, Grecia, Macedonia, România şi Turcia au adoptat Carta Bunei Vecinătăţi, Stabilităţii,
Securităţii şi Cooperării în Europa de Sud-Est.
Carta de la Bucureşti reiterează dorinţa statelor participante la SEECP de a dezvolta relaţii
de bună vecinătate şi de a înfăptui reformele democratice şi economice. În timp, SEECP s-a
consolidat ca forum de cooperare politică, în cadrul căruia statele participante au încheiat o serie de
înţelegeri cum ar fi: Declaraţia comună privind lupta împotriva terorismului sau cele referitoare
la lupta împotriva criminalităţii organizate şi corupţiei, eliminarea armelor mici şi a armamentului
uşor, precum şi la promovarea investiţiilor şi la crearea pieţei regionale a energiei.
În perioada aprilie 2004 - aprilie 2005, România a deţinut preşedinţia în exerciţiu a SEECP.
Preşedinţia română în exerciţiu a SEECP şi-a propus să dinamizeze cooperarea regională în cadrul
SEECP, astfel încât această structură să devină cu adevărat „vocea regiunii”.
Obiectivele principale urmărite de ţara noastră pe durata exercitării acestui mandat au vizat:
promovarea unei solidarităţi sporite a ţărilor din Balcanii Occidentali cu ţările învecinate;
consolidarea şi coordonarea eforturilor de integrare europeană a ţărilor din Balcanii de Vest, în
conformitate cu principile stabilite în Agenda de la Salonic; utilizarea eficientă a oportunităţilor
oferite de diferenţele în statut şi experienţă ale statelor din Europa de Sud-Est în procesul integrării
europene, în vederea obţinerii unui transfer cât mai punctual de Know-how către ţările din Balcanii
de Vest; întreprinderea unor măsuri concrete în implementarea conceptelor de regional ownership
şi regional leadership, prin conturarea unor strategii şi a unor acţiuni conforme nevoilor specifice
ale ţărilor din regiune; amplificarea cooperării interparlamentare, prin găzduirea unei conferinţe
regionale parlamentare; lansarea unui punct de reflecţie la nivel academic, în scopul elaborării unui
model geopolitic regional, care ar putea fi util şi zonelor învecinate (Marea Neagră, Caucaz), şi
organizarea unor seminarii şi conferinţe pe teme privind sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii,
a democraţiilor locale şi a cooperării transfrontaliere în vederea susţinerii dezvoltării unor euroregiuni
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viabile, securitatea frontierelor, combaterea crimei organizate, a terorismului şi a corupţiei în zonă;
sprijinirea procesului privind crearea Comunităţi Energiei în Europa de Sud-Est, fapt care constituie o
premisă pentru dezvoltarea şi integrarea europeană a regiunii SEDM (Reuniunile Miniştrilor Apărării
din Sud-Estul Europei) şi Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (FMPSEE) au ca scop
realizarea unui schimb de informaţii şi experienţă în domeniul militar, având ca finalitate pregătirea
comună pentru integrare în structurile de securitate europene şi euroatlantice, în conformitate cu
înţelegerile de la reuniunilor miniştrilor apărării din ţările sud–est europene participante la PfP. La
FMPSEE participă: Abania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România şi Turcia. SUA, Slovenia şi
Croaţia participă ca observatori.
Iniţiativa se înscrie în seria de acţiuni de cooperare militară pentru materializarea
Aranjamentelor ONU Stand-by privind sprijinul organizaţiilor de securitate internaţionale.
Atât iniţiativa SEDM, cât şi FMPSEE au un caracter deschis şi transparent pentru
intensificarea cooperării cu alte instituţii regionale şi internaţionale din Europa de Sud-Est.
România participă la constituirea FMPSEE cu 1 batalion de infanterie în structură modulară,
1 pluton de cercetare, 1 pluton de transport, o grupă de ofiţeri şi subofiţeri de stat major.
În cadrul acestei iniţiative, România a propus extinderea proiectelor SEDM, pentru a aborda
şi modalităţile de contracarare a noilor riscuri la adresa securităţii (o iniţiativă pe contraterorism,
contraproliferare a armelor de distrugere în masă şi securitatea frontierelor).
Batalionul româno-ungar de menţinere a păcii reprezintă un proiect comun româno-ungar,
supervizat de Franţa şi Germania, menit să conducă la sporirea încrederii şi apropierii dintre cele
două armate, concomitent cu asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii la nivelul subunităţilor
din compunerea acestei unităţi mixte.
Comanda acestui batalion aparţine succesiv celor două ţări, iar 30% din programul de
pregătire în comun al personalului unităţii este alocat operaţiunilor de menţinere a păcii şi
umanitare. Iniţiativa de Cooperare Central Europeană (CENCOOP) a fost lansată de Austria în
1998. La ea participă: Austria, Elveţia, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi România.
CENCOOP reprezintă o iniţiativă importantă, datorită caracterului său unic-este singurul
proiect militar dezvoltat în cadrul cooperării central-europene şi include atât statele membre NATO
şi UE, cât şi partenerii şi candidaţii la aderarea în aceste organizaţii sau state neutre.
Varietatea angajamentelor de securitate în care sunt angajate statele participante poate
reprezenta un catalizator al cooperării regionale atât politice, cât şi militare, sprijinind dezvoltarea
parteneriatelor instituţionale, care reprezintă în prezent esenţa arhitecturii securităţii europene.
Brigada Multinaţională cu Capacitate de Luptă Ridicată a Forţelor ONU în Aşteptare
(SHIRBRIG) a fost lansată în Danemarca în 1995 şi vizează constituirea unei brigăzi multinaţionale
cu capacitate de luptă ridicată, în măsură să fie desfăşurată rapid (15-30 zile) pentru îndeplinirea
misiunii de menţinere a păcii sub mandat ONU.
Ţările care au semnat toate documentele SHIRBRIG sunt: Argentina, Austria, Canada,
Danemarca, Olanda, Norvegia, Polonia, Italia, Suedia şi România.
Disponibilitatea forţei a fost declarată începând cu 1 ianuarie 2002. Misiunile forţei s-au
materializat în cadrul misiunii ONU de menţinere a păcii din Europa şi Eritreea (UNMEE).
Contribuţia României cu forţe şi mijloace constă în: 1 companie de infanterie, 11 ofiţeri şi subofiţeri
de stat major.
În prezent, România deţine, în cadrul SHIRBRIG 4 posturi: un post permanent şi trei posturi
nepermanente.
Ideea constituirii Forţei Navale multinaţionale din Marea Neagră (BLACKSEAFOR) este
inspirată din cooperarea militară regională la Marea Baltică.Ţările participante sunt: Ucraina,
Federaţia Rusă, Georgia, Turcia, Bulgaria şi România. Scopul este constituirea unui grup de
cooperare navală în Marea Neagră, în vederea participării la operaţiuni comune de căutare-salvare.
BLACKSEAFOR reprezintă o iniţiativă importantă pentru creşterea încrederii şi securităţii
în zona Mării Negre, spaţiu de tranzit dinspre Caucaz spre Europa Centrală şi de Nord-Est, precum
şi un element de susţinere a iniţiativelor politico-militare existente în regiune.
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Forţa Multinaţională de Geniu a fost constituită pe 5 ianuarie 1999, la întâlnirea trilaterală
a miniştrilor apărării din România, Ungaria şi Ucraina, de la Ujgorod (Ucraina), unde s-a propus
înfinţarea unei unităţi militare de geniu, în scopul participării la operaţiuni internaţionale de
menţinere a păcii şi umanitare, dar şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unor calamităţi în
zona bazinului răului Tisa.
Colaborarea - iniţial trilaterală - a devenit o colaborare cu patru state membre: România,
Ungaria, Ucraina şi Slovacia.
Misiunea principală a României ar urma să fie supravegherea, intervenţia în regim de
urgenţă în cazul revărsărilor râului Tisa şi participarea la înlăturarea efectelor unor astfel de
evenimente.
România poate participa la constituirea unei unităţi multinaţionale de geniu de nivel
batalion cu o companie având până la 200 militari.
În cadrul Iniţiativei Central Europene (ICE), alături de alte 16 state, România participă la
activitatea ICE, sprijinind consolidarea rolului acestei iniţiative, de liant între Estul şi Centrul
Europei şi, totodată, de partener solid în dialogul instituţional cu UE, Consiliul European şi NATO.
România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor
Afacerilor Externe ai ţărilor membre ale acestei organizaţii.
ICE este o formă flexibilă şi pragmatică de cooperare regională, creată în anul 1989, care
reuneşte 17 state: Albania, Austria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă,
Croaţia, Italia, Macedonia, Republica Moldova, Polonia, România, Serbia şi Muntenegru, Slovacia,
Slovenia, Ucraina şi Ungaria.
În cadrul ICE, România acţionează pentru promovarea unor proiecte de formare
profesională a viitorilor funcţionari publici, conform criteriilor UE, precum şi de împărtăşire a celor
mai bune practici şi a experienţei în materie de management post privatizare şi de acces la
fondurile de dezvoltare.
Reprezentanţii României coordonează timpul de lucru pentru minorităţi şi Grupul de lucru
pentru informaţii şi mass-media.
Activităţile şi proiectele realizate în cadrul diferitelor grupuri de lucru şi Task Force-uri ale
ICE, în diverse domenii, plasează ţara noastră în poziţia dublă, de beneficiar, dar şi de furnizor de
experienţă şi asistenţă în Balcanii de Vest, în ceea ce priveşte integrarea euroatlantică şi
europeană, de interes efectiv pentru alte ţări ICE.
Prin declaraţia privind „Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE)”, adoptată
la 10 iunie 1999, la Koln, peste 40 de state partenere şi organizaţii internaţionale s-au angajat să
sprijine ţările din Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia, Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia,
Republica Moldova, România, Serbia şi Muntenegru) în eforturile lor de promovare a păcii,
democraţiei, respectului, drepturilor omului şi prosperităţii economice, în vederea asigurării
stabilităţii întregii regiuni.
PSESE reprezintă cea mai ambiţioasă încercare a comunităţii internaţionale, îndeosebi a
Uniunii Europene şi SUA, de a contribui la stabilizarea fostei Iugoslavii şi, în general, a Balcanilor.
Comisia Europeană şi Banca Mondială au fost desemnate să coordoneze măsurile de
asistenţă economică pentru regiune.
Iniţiativa de Cooperare în Europa de Sud-Est (SECI)
A fost lansată în decembrie 1996 după semnarea Acordurilor de pace de la Dayton, la
propunerea comună a Uniunii Europene şi Statelor Unite, cu scopul dezvoltării unei strategii
economice şi de mediu viabile în regiune.
SECI este o structură subregională care încurajează cooperarea între statele participante şi
facilitarea integrării lor în structurile europene.
SECI urmăreşte coordonarea planurilor de dezvoltare regională, asigură o mai bună prezenţă
a sectorului privat în economia zonei, încurajează transferul de know-how şi realizarea de investiţii
în sectorul privat. Statele participante la SECI sunt: Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Macedonia, Grecia, Moldova, România, Slovenia, Turcia şi Ungaria. Statele observatoare sunt:
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Austria, Azerbaidjan, Belgia, Franţa, Germania, Spania, SUA şi Ucraina. Există propunerea de
acordare a statutului de observator permanent şi Georgiei.
Cu ocazia reuniunii Comitetului de Agendă al SECI, din 26 ianuarie 1998 România a
propus înfiinţarea la Bucureşti a unui Centru Regional SECI pentru combaterea infracţionalităţii
transfrontaliere.
În luna iulie 2001, la Bucureşti, a fost negociat Acordul de sediu (tratat bilateral) cu centrul
SECI privind statutul juridic, regimul oficialilor iniţiativei şi al delegaţiilor la reuniuni, precum şi
sprijinul acordat de România.
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PUTERE ŞI SECURITATE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Doru ENACHE∗
In foreign affairs, ther power of the psrts involved can be expressed at its best in the following way: „He who
is smaller wants to get bigger, while he who is bigger may be smaller, too”. On the way the nations will understand to
solve this dilemma dependens both their future course and place in history.

Absenţa unui guvernări suprastatale determină la modul imperativ necesitatea reglementării
relaţiilor internaţionale dintre state, teoretic egalitatea formală dintre ele, reprezentând caracteristica
fundamentală a acestora.
Din perspectiva realismului, realitatea este cu totul alta, aceasta fiind în esenţă caracterizată
de o distribuţie inegală a puterii, esenţializat însemnând că arena relaţiilor internaţionale este o
formă a „politicii de putere“ (power politics).
Termenul derivă din latinescul „potestas”, iar literatura de specialitate oferă o multitudine de
accepţiuni ale conceptului. În viziune sociologică, puterea însemnă capacitatea cuiva de a-şi
impune voinţa în cadrul unei relaţii sociale, în ciuda oricărei rezistenţe întâmpinate şi indiferent de
factorii care determină această capacitate.
Puterile pot fi considerate şi analizate ca liant al elementelor sistemului internaţional şi ca
factor generator al ordinii mondiale. Puterea exprimă ordinea, susţine şi întreţine sistemul,
coagulează şi oferă coerenţa pentru că asigură legătura actorilor state-naţiune, organizaţii
internaţionale, nonguvernamentale, companii etc.) în sistem, guvernându-le interacţiunile.
Definiţiile formale ale puterii pornesc de la premisa ca nici o societate nu poate exista fără
putere deoarece politicul/politica este cosubstanţială omului ca gen, ocupă locul central şi constituie
temeiul oricărei organizări sociale.
Caracteristici universale ale puterii:
• este relaţională în sensul că dacă K îl poate determina pe W să facă ceva împotriva
dorinţei sale, şi W are capacitatea să îl facă pe K să facă ceea ce n-ar fi făcut fără existenţa lui ca
W);
• intenţională (este legată de acţiunile pe care interesele le impun în calitate de scopuri ale
sale);
• impozională (deţinătorul puterii este pregătit să întâmpine rezistenta altora, producând
mijloacele alternative);
• potenţială (are resurse care nu se epuizează teoretic niciodată - puterea nu este afectată în
esenţă de schimbările de locuri şi roluri);
• are capacităţi inter-membrii (toţi membrii societăţii răspund adecvat sistemului);
• are capacităţi sistemice (se constituie ea însăşi ca sistem autonom).
Jocul puterii între datorie, interes şi principii
În istorie multe popoare, dar mai ales imperiile, au folosit puterea în satisfacerea intereselor,
instaurând propria „ordine”, impunând propriile reguli, legea dominaţiei fiindu-le mijloc şi scop*.
Orice grup social organizat presupune în mod necesar existenţa între membrii săi a unei
multitudini de relaţii de orice natură, însă cele de putere au un rol aparte şi bine statuat, ea
pătrunzând în toate relaţiile, putând fi afirmată prin orice mijloace, de la impunerea legii la violenţa
fizică.
Max Weber a definit-o ca „probabilitatea ca un factor să fie în stare, în cadrul unei
anumite relaţii sociale să-şi impună voinţa în pofida rezistenţei pe care o întâmpină”.
Posesorul ei decide cine primeşte, când şi cum, ce şi de ce?

∗
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Este adesea descrisă ca un tip de monedă pe care statele o folosesc atunci când doresc să-şi
satisfacă interesele.
Uneori puterea se foloseşte inteligent, pentru a dezvolta capacităţi necesare propriilor
cetăţeni, alteori este folosită la modul patologic, manifestarea ei având o arie foarte largă de
manifestare, de la persuasiunea emoţională sau raţională la cele mai grave forme de violenţă.
Exemplu de manifestare patologică a puterii (perioada consolidării, de către Stalin, a puterii
prin eliminarea posibililor rivali):
• Buharin a scris despre Stalin: „ El nu este om, ci diavol”. Şi-a dat seama prea târziu în
mâinile cui a căzut. Înainte de arestare el i-a spus soţiei sale: „Viaţa mea se sfârşeşte. Îmi plec
capul…..Îmi simt neputinţa în faţa acestui mecanism diabolic….”.
• Roza (soţia lui Stalin ) povesteşte: „Am senzaţia că nu are nimic uman în el deşi pare un
om ca toţi ceilalţi. Pentru mine este o adevărata enigmă…..”
• Fiica lui Stalin, Svetlana Alliluyeva, care nu ştia nimic despre abisurile satanismului scria:
„Beria (ministrul sovietic de interne n.n.) părea că este unit cu întreaga noastră familie printr-o
legătură diabolică. Beria era un demon înspăimântător. Un demon cumplit pusese stăpânire pe
sufletul tatălui meu”1…….
Războiul rece, prin ampla cursă a înarmărilor, a pivotat în jurul eforturilor marilor puteri de
a-şi „umfla muşchii”ori de câte ori a fost nevoie, pentru a-şi menţine influenţa, prin forţă şi
ameninţări coercitive, impunând adversarilor soluţia preferată privind ordinea şi guvernarea globale.
La un moment dat s-a înţeles că armele nucleare nu sunt mijloace calibrate atingerii unor
obiective politice „ci substitute ale scopurilor şi revendicărilor morale aflate la baza lor, strategii
şi liderii fiind conştienţi de dificultatea de a atinge o superioritate suficientă pentru a dezarma un
adversar şi a dicta termenii predării” 2 , dacă avem în vedere că şi câteva arme rămase ar fi
suficiente pentru a-i provoca agresorului distrugere, indiferent de consecinţe.
Indicatorii puterii militare:
• nivelul de instruire al personalului;
• timpul de reacţie la solicitări;
• capacitatea de proiecţie şi susţinere a forţelor în teatrele de operaţii;
• nivelul de descurajare pe care îl produce;
• rezultatul analizei comparate între sistemele de armă din înzestrarea proprie şi cele mai
importante la nivel mondial.
Dacă-l abordăm în contextul relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei, atunci conceptul de
putere defineşte capacitatea unui stat de a influenţa sau controla alte state, iar statele care au o
astfel de abilitate sunt numite puteri, puteri regionale, mari puteri sau puteri globale.
Caracteristicile manifestării puterii din perspectiva relaţiilor internaţionale pot fi sintetizate
astfel:
• Puterea este greu de măsurat;
• nu se exprimă la modul explicit, ci se manifestă efectiv;
• este inegal distribuită, fluctuantă şi relativ schimbătoare;
• nu există consens în modul EI de distribuţie, fiind implacabilă sub imperiul necesităţii,
statele prin reprezentanţii lor, trebuind să obţină putere pentru a supravieţui într-un mediu
competitiv din ce în ce mai ostil.
Componentele puterii:
• Componenta politică;
• Componenta economică;
• Componenta militară;
• Componenta umană;
• Componenta culturală;
• Componenta informaţională;
1
2
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• Componenta tehnologică;
Tipurile de putere, în funcţie de bazele pe care se exercită, sunt următoarele:
• puterea de referinţă (bazată pe dorinţa de imitare);
• puterea de competenţă (a expertului);
• puterea de recompensă;
• puterea legitimă (are bază legală, formalizată);
• puterea coercitivă(aplicarea influenţei negative);
• puterea informaţională(deţinerea informaţiilor în situaţii critice).
În trecut pentru a-ţi asigura securitatea însemna să te pregăteşti pentru război.
Referitor la Europa, Napoleon a încercat o unificare politică a sa pornind o ofensivă militară
de mari proporţii, mai apoi a venit rândul Prusiei tot prin intermediul folosirii puterii militare. În
istorie războiul nu a reprezentat o altă cale ci era inevitabil, relaţia dintre el şi politică fiind ca cea
dintre scop şi mijloc: „Intenţia politică este scopul, războiul este mijlocul şi niciodată mijlocul nu
poate fi gândit fără scop.”3
Iosif V. Stalin, în 1945, i-a spus lui Milovan Djilas: „Acest război nu este ca în trecut;
oricine ocupă un teritoriu îşi impune şi propriul sistem social. Fiecare îşi impune sistemul propriu
până unde îi pot ajunge armatele. Nu poate fi altfel.”4 Ce a urmat, după cum a spus s-a întâmplat,
ştim foarte bine.
Corolar
Cuceritorii dintotdeauna şi-au impus valorile şi modul de viaţă asupra cuceriţilor şi nu
va fi altfel niciodată.
Securitatea ca putere
În secolul XIX, securitatea era subordonată artei militare, iar începând cu secolul XX,
aceasta a fost inclusă, din ce în ce mai pregnant, domeniului evoluat al acesteia, denumit studii
strategice, prin combinarea cu echipamentele şi tehnologiile nucleare, comunicaţionale şi
informatice. Din această perspectivă intervalul 1945-1990 îl putem considera ca perioadă de apogeu
a securităţii înţelese ca putere militară, arsenalele acumulate de către cele două blocuri militare,
fiind de neimaginat, rezultatul analizat „postum” fiind considerat ca şi calea potrivită care a dus la
evitarea „războiului cald”.
Relaţiile internaţionale se află, actualmente, în centrul atenţiei majorităţii cercetătorilor
domeniului ştiinţelor umaniste, considerându-se că problemele ce se află pe agenda discuţiilor pe
tărâm economic sau politic nu mai pot găsi răspuns decât printr-o abordare globală, care să vină în
întâmpinarea fenomenului însuşi ce poartă numele de globalizare.
Conceptul de echilibru al puterii este o dezvoltare a ultimelor două secole în Europa,
modelul dorit a se implementa actualmente fiind bazat pe dictatele politicii externe wilsoniene securitatea colectivă, convertirea după modelul de viaţă american, consolidarea unui sistem
internaţional care gestionează disputele după norme legal-convenţionale.
Chestiunea armonizării funcţiunilor statului este obiectivul oricărei guvernări, indiferent de
influenţele mediului de securitate, în aşa fel încât să se creeze echilibrul social, atingerea stării de
ordine a statului, o ordine capabilă să „încorporeze în ea toate forţele în loc de a fi la discreţia
lor”.5
Actualmente marile puteri promovează alt stil de folosire a puterii, acela de integrare a
cunoştinţelor, simbolurilor, valorilor despre realitatea socială, prin combinarea spiritualului,
raţionalismului şi virtualismului mistic.
„Primatul spiritualului în conceperea ordinii combinat cu postulatul virtualismului
semitainic sau mistic apleacă perspectiva sociologiei atât de puternic spre o nouă abordare şi deci

3

Carl von Clauswitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982, p. 67.
Apud Koslowski şi Kratochwil, 1994, p. 140.
5
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spre o nouă abordare şi deci o nouă perspectivă de integrare a cunoştinţelor încât am îndrăznit să
o denumim printr-un termen nou: noologie.”6
Securitatea ca funcţie
Una din funcţiile esenţiale ale statului, este aceea de prezervare a memoriei colective,
denumită de sociologi şi „etnopotenţial” (Llobera), „legături primordiale” (perenialişti),
„protonaţiune” (A. Smith), etnosubstrat (Ilie Bădescu), astfel că, de la funcţia de apărare armată, la
cea de apărare a „secretelor” (intelligence) şi de ordine publică, până la cea amintită la început,
regăsim una şi aceeaşi instituţie, dar şi unic instrument capabil să îndeplinească eficace aceste
atribuţii: statul naţional.
Conceptul de securitate naţională a fost introdus în 1945, de către James Forrestal, secretar
american al Apărării, ca principiu de bază al politicii externe a SUA.
Noţiunea de securitate provine din latinescul securitatis, -atis şi semantic este definită prin
“faptul de a fi la adăpost de orice pericol” sau “sentimentul de încredere şi de linişte pe care îl dă
cuiva absenţa oricărui pericol”.
Securitatea este una din condiţiile esenţiale de conservare a vieţii indivizilor şi grupurilor
umane, care pentru asigurarea întreţinerii ei şi realizarea progresului material şi spiritual al
membrilor colectivităţii, este nevoie de a se acţiona împotriva influenţei factorilor perturbanţi din
afară. Securitatea a apărut odată cu apariţia omului, a preocupat colectivităţile umane de-a lungul
existenţei lor, iar conceptul folosit cel mai des în analizele de securitate, în special ale dimensiunilor
non-militare, este cel de securitate umană, întrucât subiectul şi obiectul de referinţă al securităţii
este individul uman, iar starea lui de securitate trebuie să constituie punctul de pornire al oricărui
studiu în acest domeniu, indiferent de sfera de analiză, din punct de vedere spaţial(teritoriu naţional,
regiune, continent etc.).
Omul reprezintă entitatea de construcţie pentru orice formă de organizare socială, iar gradul
de realizare a securităţii lui se reflectă în securitatea grupului din care face parte.
Insecuritatea reprezintă opusul securităţii şi teoretic ea trebuie să fie starea de excepţie a
oricărei societăţi, însă realitatea este cu totul alta mai ales în cazul ţărilor subdezvoltate, unde nici
măcar securitatea alimentară nu este asigurată.
Aceste situaţii confirmă şi întăresc locul central al securităţii în organizarea şi funcţionarea
oricărei societăţii, ea devenind actualmente una dintre provocările cele mai evidente la adresa
societăţii umane.
Protecţia trebuie realizată prin cunoaşterea şi contracararea ameninţărilor şi îndepărtarea
pericolelor, astfel că fiecare naţiune este obligată să-şi construiască „capacităţi (organizaţii)
informaţionale, capabile să utilizeze informaţia, printr-o strategie construită …., cu caracter public
sau secret. Acestea sunt vitale pentru identificarea şi prevenirea presiunilor expansioniste (de
acaparare, subordonare n.n.) ale imperiilor („centrelor de putere”) sau ale celor distructiviste (de
fărâmiţare) ale construcţiilor mecanice de tipul feudelor.7
„Cea mai mare parte a literaturii de specialitate de referinţă în domeniul securităţii
apelează la două concepte principale: putere (power) şi pace (peace). Conceptul de putere este
central în relaţiile internaţionale şi în studiile strategice, în timp ce conceptul de pace este central
în studiile de pace(peace studies) şi în dreptul internaţional….Şcoala realistă a statuat necesitatea
obţinerii puterii, în special a puterii militare, ca ultimă garanţie a securităţii, în timp ce şcoala
idealistă a subliniat importanţa dezarmării şi obţinerii păcii, chiar a păcii permanente, pentru
asigurarea securităţii.”8
„Conţinutul preponderent militar şi orientarea externă a conceptului de securitate au lăsat
loc pentru dezvoltarea unor rudimente a ceea ce, în unele ţări, s-a numit „siguranţa
naţională”…Tehnologia informaţiei a redus limitările impuse în trecut de spaţiu (distanţă) şi timp
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(durată) mişcării de capitalurilor, forţei de muncă, serviciilor, ideilor, ceea ce a dat naştere unui
proces transnaţional care nu mai ţine cont de graniţe.”9
„Pe scurt, putem vorbi astăzi de un domeniu al studiilor de securitate în curs de delimitare,
care şi-a câştigat autonomia faţă de studiile strategice şi de studiile de pace, a încorporat
rudimentele teoriilor privind siguranţa internă, a devenit un domeniu cu o pronunţată orientare
către aspectele civile (politic, economic, societal, ecologic) şi înregistrează o subordonare a
agendei regionale faţă de agenda globală. Securitatea este publică, demilitarizată, civilă şi
globală.10
Noua şcoală a studiilor de securităţii, abordată de Barry Buzan, propune omologarea socială
a problematicii de securitate stabilite de şcoala realistă, cu un nou aparat conceptual, în baza unei
noi metodologii şi a unei noi scheme de interpretare, realizând o convergenţă a modelelor realist şi
liberal. 11 Natura securităţii nu permite obţinerea unei definiţii general acceptate. Majoritatea
definiţiilor omit una sau mai multe chestiuni cruciale. Deşi o definiţie precisă va fi întotdeauna
controversată, sensul general a ceea ce se află în discuţie este urmărirea absenţei ameninţării.12
Identificarea unei anumite metodologii în studiile de securitate nu se poate face în afara unei
teorii. În studiile strategice, de exemplu, securitatea a fost explicată prin teoria “echilibrului de
putere” şi prin metodologia “echilibrului armamentelor”. În studiile de pace, a fost elaborată teoria
securităţii “zonelor de pace” utilizându-se metodologia “checklist” (indicatorii democraţie,
economie de piaţă, libertate etc.), iar metoda sectorizării securităţii nu poate fi înţeleasă decât în
interiorul teoriei lărgite a securităţii propuse de noua şcoală.13
„Războiul rece a condus la o militarizare a securităţii, întrucât confruntarea militară dintre
Est şi Vest a dominat întreaga perioadă dintre 1945 şi 1990”14 şi totodată aceeaşi perioadă „poate fi
considerată perioada de apogeu a securităţii înţeleasă ca putere militară.”15
Mediul internaţional de securitate la începutul secolului XXI este marcat de profunde
transformări, globalizarea se afirmă tot mai mult ca un proces necesar şi ireversibil, lumea devine tot mai
complexă şi interdependentă, generând noi riscuri şi ameninţări.
În ultimul deceniu, securitatea la nivel global s-a transformat dramatic, o mare parte din vechile
ameninţări au dispărut treptat, provocări noi şi terifiante luându-le locul, acestea fiind generate de
tensiunile şi instabilitatea provocată de incidenţa terorismului internaţional, proliferarea armelor de
distrugere în masă, amploarea crescândă a crimei organizate transfrontaliere, a traficului ilegal de
droguri, de bunuri şi de fiinţe umane, dar mai ales de politicile imprevizibile ale "statelor eşuate" cu ale
lor regimuri totalitare.
Actualmente vulnerabilităţile, riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa securităţii au
căpătat o semnificaţie sistemică, astfel că, de exemplu, restrângerea definiţiei securităţii la
conceptele de integritate teritorială sau de interese naţionale determină excluderea din analiză a
ameninţărilor de natură socială la adresa societăţii interne, regionale sau internaţionale. Redefinirea
securităţii astfel încât să includă şi dimensiunea economică, politică, culturală etc. ca elemente
separate şi cu importanţă egală, este concomitentă cu preocuparea de a identifica şi celelalte aspecte
ale unei noi agende de securitate (politici macroeconomice, factori de natură culturală, politică, de
mediu etc.).
Starea de securitate a unui stat, analizat ca organism social, din perspectivă sistemică, în
afara stării de război(excluzând din analiză dimensiunea militară), poate fi măsurată, comensurată şi
după caz cuantificată prin metode şi modalităţi diverse, care să evidenţieze echilibrul sau
dezechilibrul în dinamică al întregului, al părţilor inter-relaţionate, reprezentate de subsistemele,
politic, economic, social, cultural, ecologic, pornind chiar de la entitatea de referinţă, individul,
9
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analizat la rându-i din perspectiva asigurării minimului de condiţii bazale existenţiale, repere şi
coordonate cadru de evoluţie în societate(instituţii funcţionale).
Analiza ar trebui să ia în calcul pentru evaluare, aspecte reflectate de către elementele
constitutive esenţiale ale sistemului: context (capacităţi, proiecte şi rezultate, modele economice
aplicate, aşteptări sociale, tradiţii şi/sau mentalităţi, percepţii individuale şi colective, calitatea
mediul natural); mediu cultural (ideologii şi doctrine, valori, norme, atitudini, axiologie,
deontologie, etică şi morală, ecocultură); structuri (partide, modalităţi de guvernare, grupuri de
interese, producători şi consumatori, statusuri şi funcţii sociale, localizarea şi distribuţia industriilor
în spaţiu); procese (constructive şi consensuale, deconstructive şi fals consensuale, viciate şi
ineficiente, producţia şi distribuţia ei, educaţia, gradul de folosire/epuizare al resurselor şi
alternativele la acestea); efecte (guvernare bună sau ineficientă, bunăstare sau pauperizare, justiţie
sau injustiţie, instruire, elită, incultură, mediocritate, ignoranţă, mediu poluat sau protejat).
Securitatea se realizează la toate nivelurile de organizare socială (individ–grup-stat-naţiunefederaţii-alianţe şi se manifestă în toate domeniile vieţii sociale: politic, economic, social, cultural,
militar, ecologic, etc.
Securitatea se realizează de către sistemul politic şi trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
− să fie în competenţa unor instituţii ale statului;
− puterea politică să fie legitimă şi să primeze autoritatea legii;
− orice acţiune desfăşurată trebuie făcută pe baza unui sistem normativ;
− întemeierea acţiunilor trebuie să aibă la bază un sistem de valori general acceptate de
către societate;
− respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în conformitate cu
reglementările internaţionale la care statul este parte;
− să nu producă insecuritate altor entităţi statale sau nonstatale constituite.
„Când Europa va începe să-şi asume o identitate politică proprie, veritabilă, cu preluarea
crescândă de către U.E. a unor funcţii de guvern supranaţional, NATO va trebui să se transforme
pe baza formulei 1+1 (SUA+ UE)”16.
Semnificativ, în această direcţie, a fost decizia luată în cadrul alianţei în 1996, de a se
constitui Combiend Joint Task Forces, creând astfel posibilitatea unor iniţiative strict europene
bazate pe comanda, controlul, comunicaţiile, informaţiile şi logistica alianţei.
„Menţinerea NATO este vitală pentru conexiunea transatlantică. În această privinţă există
un consens americano-european covârşitor. Fără NATO, Europa nu numai că ar deveni
vulnerabilă, dar s-ar şi fragmenta politic. NATO asigură şi oferă o structură stabilă pentru
înfăptuirea unităţii europene. Acest lucru face ca NATO să fie vital pentru Europa”.17
Conceptul de putere este determinant în relaţiile internaţionale şi în orice studiu strategic şi
tocmai din această perspectivă enunţăm în continuare o serie de întrebări la care trebuie să răspundă
noua configuraţie strategică a NATO:
1. Cine, cu ce mijloace şi în ce scop ar putea declanşa un război de mare amploare împotriva
Alianţei Nord-Atlantice sau a unui stat membru al acesteia?
2. Care sunt şi care ar putea fi sursele unor conflicte de mare amploare, unde se află şi unde
se pot afla ele în raport cu arealul NATO?
3. Care ar putea fi structura de forţe (stat, putere mondială, alianţă, coaliţie) ce s-ar constitui
ca adversar al Alianţei Nord-Atlantice, în cât timp s-ar constitui şi ce potenţial ar avea?
4. Care ar putea fi, pentru următoarele decenii, structura globală dominantă de putere
economică, politică şi militară şi ce rol ar putea avea NATO în cadrul acesteia?
5. Care ar putea fi obiectivele politice şi strategiile operaţionale ale unui război împotriva
Alianţei Nord-Atlantice?
6. Care ar fi modalităţile concrete de acţiune împotriva Alianţei Nord-Atlantice?
16
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7. Care ar putea fi dinamica timpilor de avertizare şi cei de reacţie imediată, pentru o astfel
de confruntare?
În acest context, pentru a-şi asigura supravieţuirea şi pe cât posibil bunăstarea, România a
ales şi face parte dintr-o alianţă politico-militară şi dintr-o comunitate aflată în plin proces de
construcţie şi definire.
Spectrul analizei relaţiilor internaţionale este foarte larg, putând însă a fi încadrat din punct
de vedere doctrinar în trei teorii distincte: realism, liberalism şi marxism, însă conceptul de
securitate internaţională este mai extins, fiind analizat de specialişti în funcţie de seturile de
semnificaţii care i se atribuie în diversele şcoli de gândire : realism, neorealism, behaviorism,
constructivism, liberalism, marxism.
Dreptul puterii şi puterea dreptului au reprezentat reperele tradiţionale în abordarea şi
înţelegerea securităţii, ca produs dar şi ca derivat.
În mod eronat raţionaliştii au crezut că raţiunea este sursa luminii. „În realitate, sursa
luminii este în adâncul fără fund al inimii şi se transpune în lume prin trăiri, adică prin stări
sufleteşti, ca simple latenţe sufleteşti.”18
„Sistemele internaţionale au o viaţă precară. Fiecare „ordine mondială” exprimă o
aspiraţie la permanenţă; termenul însuşi are o aură de perenitate în jurul său. Şi totuşi, elementele
care o compun sunt într-o curgere constantă.”19
Henry Kissinger conchide în continuare că „durata sistemelor internaţionale s-a micşorat”
cu fiecare secol, astfel că, de exemplu, ordinea postwestfalică a durat 150 ani, sistemul internaţional
creat după Congresul de la Viena a durat 100 ani, ordinea care a caracterizat Războiul Rece s-a
menţinut 40 ani, realitate care-i susţine raţionamentul.
Orice stat (dintre cele care am făcut referire), care-şi asumă calitatea de jucător în arena
internaţională, prin intermediul exponenţilor lui („grup conducător”), are la dispoziţie mai multe
alternative de a edifica un regim, de a-şi folosii puterea publică, pornind de la posibilităţile de
dezvoltare care există „latent în starea de fapt a propriului popor”, ori de a-l edifica, a-l înălţa, ca
pe o pură „construcţie ideologică” 20 , toate astea formate în interior şi mai apoi extinse şi
impuse(chiar juxtapuse) cât de mult este posibil şi la alte popoare.
Cu referire la cele menţionate Henry Kissinger scrie: „Pentru a treia oară pe parcursul
acestui secol, America şi-a declarat astfel intenţia de a construi o nouă ordine mondială aplicând
întregii lumi valorile sale interne”21, astfel cele trei momente au fost iniţiate cronologic în 1918 la
Conferinţa de pace de la Paris, sfârşitul celui de-al doilea război mondial, prin exponenţii săi
Fraklin Delano Roosevelt şi Truman, urmat de epoca post război rece aflată în derulare.
„Totuşi, puterea a devenit mai difuză, iar chestiunile în care forţa militară este relevantă sau împuţinat. Absenţa unei ameninţări imperioase, fie ideologice, fie strategice, lasă naţiunilor
libertatea de a urma politici externe bazate tot mai mult pe interesul naţional imediat.”22
Deci, constatăm că, realitatea se construieşte pe modelul democratic, „lărgirea
democraţiei”, „în mod limpede, aceste concepte(wilsoniene-n.n.) nu au fost nici un succes
extraordinar, nici un eşec extraordinar.”23
Democraţia este un sistem de guvernare prin intermediul căreia cetăţenii îşi aleg
conducătorii/guvernanţii prin vot, iar puterea se sprijină pe suveranitatea naţională.
Filozoful spaniol Miguel de Unamuno a dat, după aprecierile specialiştilor, cea mai
potrivită definiţie a democraţiei, anume că ea este înţeleasă ca „proces istoric de realizare efectivă a
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Ilie Bădescu, Cu faţa spre Bizanţ, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2004, p.116.
Henry Kissinger, Ed. BIC ALL, Bucureşti, 2003, p.711.
20
Citat preluat din cartea profesorului Ilie Bădescu, Cu faţa spre Bizanţ,.2004, aparţinând lui Anton Golopenţia, Opere
complete, Vol. I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p.17.
21
Henry Kissinger, p.711.
22
Henry Kissinger, p.711.
23
Henry Kissinger, p.703.
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libertăţii şi egalităţii, proces de reală şi crescândă participare a tuturor la viaţa politică şi
economică a societăţii.”24
Conform viziunii ONU, societatea umană trebuie să se înscrie rapid într-un proces de
transformare pe două niveluri, al cărui rezultat să fie, pe de o parte, transferul centrului de greutate
de la securitatea teritorială la cea a oamenilor, iar pe de altă parte, transferul mijloacelor de realizare
a securităţii de la achiziţia de armament la dezvoltarea umană sustenabilă. Securitatea umană
necesită, în acest caz, contracararea unei largi game de ameninţări la adresa oamenilor, grupate
astfel:
- securitatea economică prin asigurarea unui venit minim necesar fiecărui individ,
securitatea hranei, securitatea medicală, securitatea personală, ocrotirea oamenilor de violenţa
fizică, oricare ar fi sursa acesteia, securitatea comunităţii, securitatea drepturilor politice, securitatea
ecologică.
Adepţii teoriei securităţii umane analizează atât sursele directe, cât şi pe cele indirecte ale
ameninţărilor25:
• Ameninţări directe:
- moarte violentă/incapacitare: victimele unei crime violente, uciderea femeilor şi copiilor,
terorism, revolte, pogromuri, genocide, torturarea şi uciderea disidenţilor, victimele de război etc.;
- dezumanizare: sclavie, răpire, arestarea oponenţilor politici etc.;
- droguri: dependenţa de stupefiante, trafic ilegal;
- discriminare: legislaţie discriminatorie, practici împotriva minorităţilor, subminarea
instituţiilor politice etc.;
- dispute internaţionale: tensiuni şi crize între state;
- armament de distrugere: proliferarea armelor de distrugere în masă.
• Ameninţări indirecte:
- privaţiuni la nivelul nevoilor umane de bază (hrană, apă, îngrijire medicală de bază,
educaţie primară);
- maladii: rata de apariţie a bolilor şi morburilor care ameninţă viaţa;
- dezastre naturale şi/sau provocate de om şi degradarea mediului la nivel naţional, zonal,
regional şi global;
- subdezvoltare: nivel scăzut al PIB/locuitor, creşterea lentă a PIB-ului, inflaţie, şomaj,
inegalitate, sărăcie, instabilitate economică, stagnare şi transformare demografică la nivel naţional,
zonal, regional, global etc.;
- dislocare de populaţie: refugiaţi şi migraţie la nivel naţional, zonal, regional şi global.
Securitatea de grup/grupală este similară celei individuale, însă, la nivel grupal, unul dintre
cele mai importante aspecte ale securităţii/insecurităţii este absenţa/prezenţa discriminării. În timp
ce un individ poate fi marginalizat din cauza afilierii sale religioase, naţionale sau etnice,
discriminarea este mult mai evidentă şi, în acelaşi timp, mai uşor de prevenit, atunci când subiectul
este un întreg grup. Immanuel Kant observa încă din anul 1795 o tendinţă, anume că „lumea s-a
restrâns” până la punctul în care încălcarea unui drept într-o ţară are consecinţe asupra întregii
lumi, însă ea a devenit evidentă spre sfârşitul secolului XX.
Astfel că, războaiele dintre state sau armate naţionale au devenit, în cele mai multe zone ale
lumii, un anacronism. Multe conflicte armate actuale sunt intra-statale purtate împotriva civililor,
pentru a stăpâni teritorii şi a controla resurse, altele sunt produs al efectelor destabilizatoare ale
grupurilor etnice care acţionează uneori cu încăpăţânare pentru a-şi impune tranşant autonomia, dar
indiferent ce motivaţii se aduc, violenţa se derulează sub imperiul puterii interesului.
Adesea numite „războaie civile”, sunt născute în contextul globalizării şi caracterizate de o
multitudine de conexiuni globale. Conflictele armate desfăşurate în plan naţional au implicaţii şi
efecte asupra nivelului internaţional şi viceversa.
24

Miguel de Unamuno (1864-1936) scriitor şi filosof existenţialist spaniol, rector al Universităţii din Salamanca, după
1900.
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Corolar
Democratizarea relaţiilor internaţionale a determinat o creştere a influenţei actorilor nonstatali în foarte multe compartimente ale societăţii civile, unele instituţii ale statului suveran cedând
o parte a autorităţii unor astfel de organizaţii, erodându-se controlul statului pe anumite segmente
ale exercitării puterii statale. Apare, astfel, între stat şi aceşti actori non-statali, un factor de
interdependenţă, fiecare din părţi încercând să-l modeleze pe celălalt. În ciuda oricăror influenţe din
partea actorilor non-statali, statul suveran nu este pus în pericol, dar, încet şi sigur, aceşti actori
erodează autoritatea statului, făcând, astfel, jocul globalizării care erodează puterea statelor, până la
dispariţia multora.
Temă-propunere de dezbatere -reflecţie
Mediul extern - internaţional este o creaţie convenţională a statelor. În acest mediu, în
context westfallian, nu aveau acces decât statele ca instituţii care guvernau societăţi distincte,
iar societatea participa la stabilirea ordinii mondiale, în mod determinant, prin intermediul statului
naţiune. In context postwestfallian societatea participă, cu accente diferite, direct în arenă (în cea
europeană, de exemplu), astfel, observăm că, nivelul şi limita statului naţiune se restrâng,
nemaiputând împiedica societatea (vectorii săi componenţi) să pătrundă în mediul internaţional. De
asemenea, constatăm că membrii săi „neoficiali” ies din raza sa de reprezentare, aceea de
relaţionare exclusivă prin reprezentanţii statului, concurându-i chiar autoritatea, creând o nouă
realitate, relativ independentă şi constrângătoare în raport cu a sa (vezi efectul MAILAT, dar şi al
celorlalţi şi în dimensiunea lui negativă, la care, pentru celălalt pol, îl adăugăm pe tenorul Costel
BUSUIOC).
Realitate şi posibilă soluţie
Noua denominaţie: noopolitica înţeleasă “ca ştiinţă a spaţiilor modelate de puterea
spiritului sau de politica spiritului, care cercetează manifestările puterii spirituale în istorie, în
viaţa indivizilor şi a colectivităţilor omeneşti, la scara popoarelor şi a marilor civilizaţii istorice
deopotrivă.”26
Ideea marcării în chip hotărâtor a puterii spirituale asupra destinului tuturor popoarelor a
fost susţinută şi formulată întru început de către Mircea Eliade care a sesizat că lumea nouă, îi este
îndatorată Paradisului american, din care s-a născut “mitul progresului infinit”.
Concluzii
La nivelul actorilor globali, din perspectiva luptei armate, partida s-a încheiat veacul trecut,
dominaţia pe marea tablă de şah, din acest punct de vedere, fiind tranşată pentru multă vreme.
Un război între aceşti jucători geostrategici şi pivoţi geopolitici, indiferent de combinaţia lor
în raport de beligeranţă, ar avea ca deznodământ o catastrofă globală, cu învingători şi învinşi
deopotrivă.
Direcţia procesului de realizare a securităţii:
Trecerea de la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţiunilor de-sine-stătătoare la cea
regional-civilizaţională, construită pe fundamentul identităţii de rasă.
Lumea unipolară, cea a unei singure superputeri, SUA, este greu de modelat şi constatăm că
„victoria în Războiul rece a făcut mult mai dificilă implementarea visului wilsonian de securitate
colectivă. În absenţa unei puteri potenţial dominante, naţiunile principale nu văd ameninţarea la
adresa păcii în acelaşi fel şi nici nu sunt dispuse să-şi asume aceleaşi riscuri pentru învingerea
acelor ameninţări pe care le recunosc.”27
Iată deci, propun o conduită de urmat
Contracararea ritmului expansionist al unor mari sau mici (încercând a înţelege dictonul:
„mai micul vrea să fie mare, mai mare este şi mai mic”), pentru supravieţuirea în zona unor puteri
aflate în decădere, aşezate în „vatra geopolitică”, posesoare încă de resurse, concomitent cu
26
27
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înţelegerea reacţiilor binevoitoare sau greşite ale acestora, asumarea propriilor erori şi corecţia
disfuncţiilor interne.
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